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 رهمسأمم_رتس

 نأ نم اهباتني عزفلاو ٠ ةيداليم غلأ ةنس لولح ةيبرغلا ابروأ تبقرت دقل
 نكي مل « ةيعوضوملا ةيحانلا نمو. ةعاسلا موقتو ٠ قوهاللا انحوو ايؤر ققحتت

 . ةئبوألاو بورحلاك ةيعامبلا ثراوكلا راركت ىوس .٠ ةبهرلا كلت رربي ام كانه
 ٠ ىيدلا قلقلا رعاشم ىف هيذغي ام دجو لماشلا ىعامخلا بعرلا كلذ نأ الإ

 كلذكو ء دحاو تقو ىف ةبهرو ةيبذاج نم نونكملا رسلل امو ٠ لوهيغا ةبهرو

 . ةذوعشلاو ءايميسلا ىف رحسلا ىلإ ءوجللا تاداع

 ناك نإو ء قلقلا نم اهسفن ةلاحلا ةيداليم 7٠٠١ ةنس بارتقا ثدحيو

 تارشع ءانفإ ىلع ةرداق ةيدام لئاسو ناسنإلا كللتمي ذإ ء ةرملا هذه اهرربي ام امل

 عاعشإلا لعفب اهلك أب تاراق نم ةايحلا لاصتتساو . ناوث عضب ىف نييالمل

 ثادحألا نع ةمجانلا تاضقانتملا نأ بعرلا اذه ماعت نم ديزي اهو . ىرذلا

 انحوي ايؤر قوفي ام قالطإ ىف ببستت دق ء ريخألا نرقلا فصن لالخ ةيخيراتلا

 « ةيكاريشالا دالبلاو ةيلامسأرلا دالبلا نيب ضراعتلا ىنعأو : ضرألا حطس ىلع

 ةرطيسلا ماظن ىلع ءاضقلاو : رامعتسالا نم ررحتلا ةيلمع نع ةئشانلا تازحلاو

 ققحتي هنأ ادب ىذلاو ء رشع عساتلا نرَقلا ىف ايناطيرب هتعدتيا ىذلا ةيمللعلا

 فعض نع فشك مظع عدص لوأ ةيشع اهماسقنا مغ ايروأ ةحلصمل

 . تاعقوتلا عيمج تقاف ىلا ىناكسلا راجفنالا ةفصاع كانهف ًاريخأو . رامعتسالا

 مادختتساب هيلإ لوصولا لواحي دق وهو . ديدج نزاوت نع مويلا ماع ثحبيو

 لوح ةنس



 نم ىبح وأ « تامواسملا نم ةلسلسي ديدخلا نزاوتلا كلذ ىلإ لصي دقو

 . لماشلا رامدلا لئاسو ىلإ ءوجللا نود « قاطنلا ةدودحم تامادص ةعضب لالخ

 ريغ تافاشتكالا نع ةئشانلا ةيكينكتلا ةردقلا نم ديفن نأ انيلع ةلاخلا هذه ىفو

 ةيئاشنإ لامعأ ةماقإ ىف كلذو ٠ ةيضاملا نيسمدلا ماوعألا ىف تمت ىلا ةيداعلا

 ةيأ ىلعو . "الماش اليدبت ناسنإلا ةشيعم فورظ ليدبتو « هلك انبكوك ىطغت

 ذنم ثحبلا طاسب ىلع اهسفن تحرط دق اهلح نيعتي ىلا لكاشملا نإف لاح

 فورظ ديحوت ىف وأ لقعلل ةيفانملا لئاسولا ف نمكي لخلا كلذ ناك ءاوس « نآلا

 لكش الإ بيغلا ىلع ىف الوهجم قبي ملو « عمتجما مظنت ةداعإو . ىناسنإلا دوجولا

 نأو « لحلا اذه رايتخا اوددحم نأ نييسايهلا صاصتخا نمو . لحلا كلذ

 قيقحت ىلإ وأ رامدلا ىلإ ةيرشبلا رج ةيلوئسم ىعو ريغب وأ ىعو نع اولمحتي

 رداصم نيبت ةطيرخ اوعضي نأ مهيلعف نويقارغخلا امأو « ةيناثلا ةيعانصلا ةروثلا

 ىلاحلا دليلا ربتعي ىلا « نآلجام » ةعومجم فده وه اذهو . مويلا ملاع ىف عازنلا

 روطتل ةيلاخلا ةلحرملا اهحرطت ىبلا لكاشملل ادرج مدقي هنأ ذإ « اهل الخدم

 . تاعمتجملا هذه نيب تاقالعلا نعو « رصاعملا انملاع ىف ةرييكلا تاعمتجما



 لألم
 هتلاصأو مويلاملا زيي





 لو 1 /لصقلا

 هب ةبطبترلإ هاوبظغلاو فاكسلاقفدنلا

 ىلع كلذو ٠ ةيضرألا ةركلا حطس نم . اًنيلاح ةئبوألاو تاعاجملا تفتخا
 « ةليوط ةرتفل ربتعت تلظ ىلا ةئبوألاو تاعاجملا ثالت ٠ ةنمزملا اهاكشأ ىف لقألا

 ًاريبك ًاضقانت ةمن نأب ىعت تأدب ةيرشبلا نكلو . اموتحم ًاردق وأ ةهلألا نم ةنعل

 ى معيرسلا ديازتلا نيبو اتايح فورظ نيسحت ىف ةرمتسملا اهبغر نيب انرصع ىف
 مويلا ذنم اكلهسم دعي ناسنإلاف ٠ مهتاجاح عابشإ نيعتي نيذلا دارفألا ددع

 « ًاجتنم هنه لعجت ىلا لئاسولاو سسألا ريفوت ًائاد ىبستي الو « هدلومل لوألا

 تأدب ةلكشملا نأ الإ . هبناج نم كالهتسالاو جاتنإلا نيب ًآنزاوت ىلاتلاب نمضي امم

 اضرعت دق ضقانتلا فرط نأل « نرق فصن ذنم ًاديدج احرط اهسفن حرطت

 تابغرلاو تاجاحلاف . ىيك ريغتل امهدحأ ضرعت تقولا سفن ىفو « ىك ريغتل

 : ةريخألا دوقعلا لالخ ةمخض بسني تداز دق اًنيكينكت اهعابشإ نكمي ىلا

 نم قيرفلا كلذل ةبسنلاب اهبناوج ةفاك ىف ةشيعملا قرط تريغت دحاو ليج لالخو
 لالخ تريغت امم رثكأ « ةيلاملاو ةيكينكتلا لئاسولا نوكلمب نيذلا ضرألا ناكس

 , تابغرلاو تاجاحلا كلت عابشإ ةيناكمإ نكلو . ةقباسلا نورق ةسمحلا وأ ةعبرألا

 لئالدلا عيمجف « ةيرشبلا قاب امأ . دارفألا نم ريسي ددعل الإ رفاوتت ال ةديدحلا

 ريغ ىف لعجي . ًاقوعم لقألا ىلع وأ « ةبقع دعي « ىددعلا اهديازت نأ ىلإ ريشت

 ةلتكلا دادعأ ديازتي ةوطلا عستتو . اهدقت رثكألا ةايحلا لبس ىلإ لوصولا اهرودقم

 تارئاطلا نودهشي نيذلا كتئاوأ « ةنوعلملا ةفضلا نطقت ىلا «٠ رشبلا نم ةيساسألا

 ىلدألا دحلا ريفوتل ةحلملاو ةيلوألا ةجانللا نأ عقاولاو . ةديعسلا قطانملا ىلإ قلطنت

 صيصختل ةيناكمإ ةيأ قوعت « -ناكسلا نم قفدتملا ضيفلا كلذل ةشيعملل
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 لاملا ناديم قو . ىعامجالاو ىداصتقالا ىوتسملا عفر فدهتست تارامتسا

 لادبتساةناكمإ لظتو .مدقتلا عم ددعلا رثاكت ضقانتي « ديدحتلادجو لعداصتقالاو

 سوململا اهدوجو غر ةيناكمإلا هذه « لمعلا رامتساب ىلاملاو ىكينكتلا راهتسالا «
 ةشيعملل لضفأ ىوتسم قيقحت ربتعي « لاوحألا مظعم ىو . ةدودحم ةيناكمإ لظت

 .اهماوقنع ىلع ةيفارجوعدلا ةيكيماتيدلا تيقب ام ”الضعمو ًايعص ًارمأ سانلا لكل

 ناكسلا ةدايز ق بغرت ىلا ةمدقتملا نادلبلا نيب : رهاظلا ضقانتلا دتشيو «

 كالبسالاو جاتنإلا تارود ةعرس ةدايز حيتي هنأل اهتورتل ًارصنع كلذ نوكيل «

 ودبي ىلا ةفلختملا دالبلا نيبو . ةيجاتنإلا تارودلا عيونت ةدايز نم نكمي اك

 هنإ . ىعامجالاو ىداصتقالا مقعلاب اهباصأ دق اهف ناكسلا ةيكيمانيد فنع نأ

 ةقلحلا كلت ءاهنإ تالامحا نمضتي دق هنكلو « داح ضراعتو ديدش ضقانت

 لاح ةيأ ىلع بحبو . ىرخأ ىلإ دالب نم تايناكمإلا لاقتناب كلذو ةغرفملا

 انئش اذإ ةرصاعملا « ةديدخلا ةرهاظلا هذه ىلع « لوألا ماقملا ف انهابتنا زكرذ نأ

 فورعلا ىرج ىلا ىهو ) نيرشعلا نرقلا ف ىناكسلا قفدتلا ةرهاظ ىهو ء ةقدلا

 . ( ىناكسلا راجفنالاب اهتيمستي

 مويلا ملاع ىف ناكسلا عيزوت ىلع ةعيرس ةرظن : الوأ

 7٠١ ىلإ ةيضرألا ةركلا ناكس حومجم لصو « 1455 ريان لوأ ىف

 ابروأ ى « ةيعانصلا دالبلا ىف مهْنم رايلملا نم ”اليلق لقأ شيعي . ةمسن نويلم
 فو (ًانريلم ١40 ) ىطسولاو (ًآنويلم ١6١ ) ةيبونحللاو (آنويلم 140 ) ةيبرغلا
 نايايلا قو ( نويلم 5٠١ ) ةيلامثلا اكيرمأو (ًانويلم 770 ) ىيييفوسلا داحتالا
 . ًانويلم 41/٠ ىلإ مهعومجم لصيو (ًاذريلم 40 )

 رايلم١را/نع ديزي ام دجوي ذإ ؛ملاعلا ءاحنأ قاب رايلم 7 نم ركأ نطقيو

 ةيقيرفأ ىآنويلم ١707و « نابايلاو ىييفوسلا داحتالا جراخةيويسالاداليلا ف ةمسن

 .ةيسونايقوألا ىف اتويلم" ٠ نم لقأو « ةينيتاللا اكيرمأ قفةمسن نويلم 717 ٠ ىلإ 7 70 نمو



 لجل

 نم فلختملا ءزلا ىف ةلئاحلا ةيرشبلا دوشحلا ربكأ زكرتت نأ ىعيبطلا نو

 ايروكو نيصلا ىف « ايسآ قرش ضاوحأو لوهس ىف نويلم 6٠١ شيعي ذإ . ىلاعلا
 ٠"م٠ و « (نيبلفلا تاذلابو ) ةيعانصلا ريغ تاليبخرألا ىفو ةيلاهثلا مانتيفو

 نم لقأ ةيرشبلا فصن لتحمي اذبو « ايسآ بونج رزج هابشأ لوهس ىف ًانويلم

 ىسيئرلا ردصملا ىه ةعارزلا تلاز اف كلذ عبو . ةعارزلل ةلباقلا ىضارألا سمخ

 قطانم تتشتو لاصتالا مدعو قرفتلا ربتعي ةيقيرفإلا ةراقلا قو .مهيدل لحخدلا

 « ةيقيرفإ لامث ىف ناكسلانم ناتريبك ناتعوم# دجوت ذإ « ةماع ةدعاق ريمعتلا

 فو ايقيرفأ قرش ىفو (امهنم لك ىف ًآانويلم ٠" ىلاوح) رصم ىو برغملا ىف

 قطاتملا هذه ىف ناكسلا نم اًيبسن ةفيثكلا تاعومجملا عباتت ءارحصلا بونج

 ىاعتو . اماحدزا لقأ قطانم اهللختت (ايريجين « ةيقرشلا ايقيرفأ « ايبويثأ )
 ىطنلطألا فارطأ ىلع نوشيعي ناكسلاف « ىناكسلا تتشتلا نم ةيبونحلا اكيرمأ

 رادقم ىف توافتي هنأ غر . لاخ هبشف ةراقلا طسو امأ .زيدنإلا باضه قوفو

 حوارتي ددع ةراقلا ىف شيعيو . هل ناسنإلا لالغتسالو ةشيعملل هتيحالص مدع

 ًاحضاو ناكسلا زكرت ودبي كلذ نم ضيقنلا ىلعو « ةمسن نويلم 1860و 17١ نيب

 . (ةمسن نويلم ه٠ ) ليتنألا رزج فو ىطسولا اكيرمأ ىف اًنيلج
 قئارطو مظنتلا بيلاسأ ةيحان نم «نولتحي نيذلا نابايلا ناكس ادع ايفو

 تاذ دالبلا ناكس نيبو ةيعانصلا دالبلا ناكس نيب ىطسو ةلزتم « ةشيعملا

 . ةيعانصلا لبق تاعمتجملاو تايداصتقالا

 عياط ىذ طاشن ىف مهست ىلا بوعشلا ريتعت « ءالؤه نابايلا ناكس ادع ايفو

 بونجو نيصلا ناكسم نم ةفاثك لقأ ب ًنيكينكتو اًنيداصتقا روطتم وأ ىعانص

 بلق ىف موقي ىرضح زكرت وه « ةعانصلاب طبترملا ىناكسلا زكرتلاو . ايسآ

 قيش ) نايحألا ضعب ىف ًابيرقت آيلاخ نوكي دق لب « هانكس ةجرد توافتت فير
 طيحنا ىبتاج ىلع تاعمجتلا هذه نم ربكألا ءزحلا رقتسيو . ( ةيلامثلا اكيرمأ
 قلطنا ىلا ةطقنلا ىهو « ةيبرغلا ابروأ ىف اهباطقتسا مت دقو « ىلامثلا ىطنلطألا

 . اهعومجم ق ةمسن نويلم 4٠٠ مضت ىلاو « كينكتلاو ناسنإلا اهنم
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 بعشتتو . فخأ قاكسإلا ريمعتلاف ةيقرشلا ابروأو ىييفوسلا داحتالا ىف امأ
 . ةمسن نويلم ٠١" غلبي ذإ « لقأ ناكسلا ددع نأ اك « هفارطأ

 ع ةيلامثلا اكيرمأ برغ نيب نوعزوم ةيعانصلا تاعمتهملا ناكس ةيقبو

 . ايلارتسأو ةلدتعملا ةيبونبلا اكيرمأو
 نم ةلدتعملا ةقطنملا ةمسن نويلم ةثامئالثو رايلم نع ”اليلق ديزي ام لغشيو

 ٠ ىلإ لصي امو « ةراخلا ةقطنملا ف نويلم 18٠١ شيعيو«ىلامشلا ةركلا فصن

 ريمعتلا ةكرحن تناك نإو .ىنوتلا ةركلا ضصن نم ةلدتعملا ةقطاملا ىف طقف ًانورلم

 ةيسيئرلا ةيعيبطلا لماوعلاو . فارطألا ةلصتم تسيل تاهمللا هذه ىف ىناكسإلا
 ةيلبللا لسالسلا مايقو « ةيخانملا ملاقألا فالتخا ىف نمكت ىناكسلا نيابتلا اذهل

 قاكسلا عيزوتلا جتنت ًابابسأ كلذ عم تسيل هذه نأ الإ . ةراخلا ةرييكلا تاباغلاو

 ىلامشلا ةركلا فصن ىف ريمعتلاو ناطيتسالا ةكرح دتمتو . ةحئاد ةرشابم ةروصب
 هاجت اهداذتما قوفت ةجردب تاراقلل ةيبرغلا ةهجاولا ىلع ايلعلا ضرعلا طوطدغ ىلإ

 ةايح- مايق لفكت هترفوو رطملا ماظتناو ىرارلا بذيذتلا نإو . ةيقرشلا ةهجاولا
 ضرع طخ ىح ةدتملا قطانلا ىف رمتسو عونتم ىداصتقا طاشنو ةيعارز

 ربكأ نم ةعبرأ دجوتو . نايحنألا ضعب ىف هزواجتت ىلا قطانملا فو لب « ٠"
 : ىه ندملا هذهو «هنم ةبرقع لعوأ ٠ ضرع طخ,يىلع ةيبروألا ندملا لمجأو

 اكيرمأ ىف.جبتيوو كبيوك امأو . دارجننيل - ىكتساه - مهكوتسا - ولسأ
 ضرع ىطخ ىلع ةيبطقلا هبش ةقطنملا ىف ةيعيلطلا ةببحللا ندم نم ناريتعتف ةيلامثلا

 ةنيدم دعتو ٠. تروفكتارفو تنان ضرع طخ سفن لع ىأ ء*هم ء 4

 مغر ومعملا فارطأ ىلع عقت ةيلوطب ةنيدم ىييفوسلا داحتالا ىف كسلومسموك

 قاكسلا ريمعتلا ةكرح رظن ةهجو نمو . اسنرف ىف سارآ ضرع طخ ىلع اهنأ
 هتدعاق لصت ثلثم لكش ىف ةلدتعملا ضورعلا ىف ىرشبلا ناطيتسالا ةقطنم ودبت

 "64ه ضرع طخ بونج قيضيو « ًابرغ "57 و "له نيب حوارتي ضرع طخ ىلإ
 " . (ىتيبفوسلا ىصقألا قرشلا ء ايروشنم « ةيلاهثلا اكيرمأ قرش ) قرشلا ىف



 ١و5. سولكم٠ ةراق لكل ةبسنلاب ملاعلا ناكس روطت

 (أ ١ لكش)

 هيب نجلا اهيرمأ
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  ًاريبك ًاريثأت ىناكسلا ريمعتلا ةكرح ىلع ةمخضلا ةيلبخلا لتكلا عيزوت رثؤيو

 ةصاخو ةعفترملا لابحلا بعلتف . ضرعلا طخ بسح ةيسكع ةقيرطي نكلو

 ايسآ دعتو . ةطسوتملاو ايلعلا ضورعلا ىف ةايحلا ًادراط ًارود اهنم ةمخضلا لتكلا

 « ةيلامثلا اكيرمأ ىف ايلعلا باضحلاو . ىطسولا ايسآ ىف ةيلبخلا ةلسلسلاو « ايلعلا

 ةيدوألا ةكبش لعفب « ذفانملا ةئيدرلاو جرعتلا ةليلقلا ةيلبكلا لتكلا ماع لكشبو

 نم ضيقنلا ىلعو . ناكسلل ةدراط ةئيب دعت ٠ ةيلامشلا اكيرمأو ايروأو ايسآ ىف
 ةيقرشلا ايقيرفأف . ةحصلاب هرارضأو راخللا خانملا فرطت نم عافترالا ففي كلذ

 «ناسنإلادوجول ًاحاص ”الاجو اذالم دعت ايسينودنأو ناليسلابجو زيدنألا باضهو

 ىئاكسلا ريمعتلا مامأ اقئاع ةريبكلا تاباغلا تناك ماودلا ىلعو . جاتنإلاب همايقلو

 ايسينودنإ ىف امك « ةيبرغلا قطانملا ىف اهلغتساو ناسنإلا اهداترا ام ناعرس نكلو

 تاضفختملا لالغتسا لبق تاباغلا هذه لالغتسا مت دقو « ناليسو دنملا بونجو

 وغنوكلا ىف اك ةيناسنإ ةايح مايقل اهيف ةيئايحإلا لماوعلا حلصت ال ىلا ةيلخادلا

 . نوزامألاو

 قاكسإلا ريمعتلا ةكرح ىف تمكحت ىلا ةيخيراتلا لماوعلاف كلذ عمو

 ةيردق ًارومأ تسيل كالتف « ةياهلا ىف مساحلا رودلا ال ناك ىلا ىه اهروطتو

 ىف - تمبح ىلا ىه ناكم لك ىف ةمئاقلا فورظلاف ٠ ريسفتلا ىلع ىصعتست

 روطتلا هاجتا ددحت « ام قئاوع تعضو وأ اهنيعب فقاوم ذاختا  ةددحم تارتف

 عيرسلا ديازتلا نإف روطتلا اذه ناك انو . ىرخأل وأ ةرتفل هتريسم مكحتو ماعلا

 « اهحاحلإ دادزي ىبلا ةلماشلاو ةرصاعملا ةقيقحلا وه حبصأ دق ملاعلا ناكس ددع ىف

 اذه اهحرطي ىلا لكاشملل ةلجاعلا لولحلا عضوت مل ةنهارلا ةظحللا ىبح هنأل

 . كيازتلا
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 ةيفارجوعدلا تالدعملا ىف ةدايزلا ىلاوت : ايناث

 بابسأل كلذو « اًنيِبسن ةديعب تارت ىف ملاعلا ناكس ددعريدقت بعصلا نم
 تا يدقت عضن نأ نم انتنكم ةقيقد ةيؤيرات دوهج تلذب دقف اذه عمو . ةفورعم
 أطخال شماه كانهو « ملاعلا ناكس ددع ىف ةدايزلا تالدعم نع قدصي ريعت

 . رضاحلا رصعلا نم انبرتقا املك لقي تاريدقتلا هذه ىف

 ىحيسملا رصعلا ةيادب ىف ,هددع لصو ملاعلا ناكس نأ ١ نوخرؤملا دقتعيو.

 ١١ وأ ٠٠١ نم مهددع عفتريل تضم دق نورق ةدع نأو ع ةمسن نويلم 56١ ىلإ
 ريدقتلا عفترا رشع عباسلا نرقلا فصتنم ىو . هركذ قباسلا مقرلا اذه ىلإ ًانويلم

 تاءاصحإلا تعفترا ء 185٠ و ١86٠ نيبو . ةمسن نويلم ت٠ لإ

 ملاعلا ناكس ددع عفتراو . نويلم 17٠٠١ و ٠٠٠١ نيب حوارتي ام ىلإ تازيدقتلاو

 . 1١968٠ ةنس ق ةمسن نويلع 745٠١ ىلإ

 اذهو . ةمسن نويلم 8٠١" ىلإ هددع لصو دقف 19559 50 ىف امأ

 رصعلاو ىييلوينلا رصعلا نيب مدع فعاضت دق ةيضرألا ةركلا ناكس نأ هانعم
 ىذم ( ىف ديدج نم فعاضت مث ٠ « نينسلا نم فالآ ةعضب ىف ىأ « ىنامورلا

 ثدحو . رشع عيارلا سيول رصع ىلإ ' ١ سونايدلقد رصع نم ًانرق رشع ةسخ

 عساتلا نرقلا فصتنمو رشع عبارلا سيول مكح نيب ام ةرثفلا ىف ىرخأ ةرم كلذ

 ء روفاكو ثلاثلا نويلبات رصع نم ةرئفلا ىف ديدج نم فعاضتو . رشع
 نم نرق ىف ىأ « رضاحلا انتقو ىتح ةيكيرمألا ةيلهألا برحلاو « كرامسبو
 . نامزلا

 . ًاماع نيسخ لالخ ىرخأ 1 فعاضتيس هنإف ىلالا لدعملا رمتسا اذإو

 د #1 ق تامو م 56 ىلإ 50 نم مكحو و ؟ع ىف دلو قامور روطاربمإ 000(

 (بيعلا ) شرملا نع لزانت . (ءادهشلا رصع) هدهع رخاوأ ىف نييحيتنملا دهطضأ
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 ناكس ددع فعاضت دقف ء تاراقلا لك ىف ًايواستم سيل وعلا لدعمو

 « نامزلا نم نرق لالخ ىيريفوسلا داحتالا نم ىويسألا ءزحلا كلذ ىف امب « ابروأ
 نيتسلا لالخ مددع فعاضت دقف ايسآ ناكس امأ . 193٠ ىلإ 185٠ نم

 اكيرمأ ىف ثالذ متو « ةرتفلا سفن ىف مهددع فقعاضت ايقيرفأ قو « ةيضاملا ًاماع

 . اماع نيثالث ىف ةينيتاللا اكيرمأ ىو « اماع نيعبرأ ىف ةيلاهشلا

 فلتحم ىف تقولا سفن ىف ثدحت ال وهلا لدعم اهيف عفتري ىلا ةطقنلاو

 فاتتع ىف ناكسال ةيوئملا بسنلا عيزوت لودج كلذ ىلع لدي امك « نادابلا

 . نرق فصن اهنع لك لوط تارتف قف تاراقلا

 ملاعلا ناكس عيزوت

 ةفاتخم دوهع ق تاراقلا بسح ( 1461 ماع ةدحتملا مثألا تالجس نع الوقنم )
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 او١5] 18٠١ |188١ |١9٠١ |نماثلانرقلا
 رشع

 مندوكأ ز)[ددأإ ١ ؟١دإ هل ل ةمسن نويلملاب حلاعلا ناكس
 ١ ةراق لك ناكس ددعل ةيوثملا ةيسنلا

 ملاعلا ناكس عومجن ةيسنلاب

 كاره ؟كرالإ ه8 | 51| مدرك ايروأ
 هك[ | هم | «ءر“| 5ه ها ايسنآ
 هردهإ 5 9 ١١ | 5١1رال ايقيرفأ
 موا 9 6 م *را | ةيلامشلا اكيرمأ
 هر[ 5 و 1 اره |ةينيتاللااكيرمأ
 ةرا"| ءر“"| ءرالإ تزل ءرا | - ةيسونايقوألا
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 « ةرخأتم تأدب ىلا كللت ىه ةزراب ةروصب رظنلا تفلتست ىلا تادايزلاو
 ةكئاشلا لكاشملا ريثت اهلعجي امم ء ىمكلا اهروطت ناوفتع ىف مويلا تحضأو

 . . ةديدشلا

 لوألا ةبترملا لغشت ايسآ ىف ةيناكسلا ةقالطنالا نإف ددعلا ةماخصض ببسبو
 ابسآ ناكس ددع فعاضت دقو . اهريغ نم ريكأ تسيل اهنأ مغر هابتنالا نم

 ىأ « ًاتويلم م١6 رادقمب داز دقف « ًاماع نيتس قف ( ىتيبفوسلا مسقلا ادع )

 انرظن اذإو . رشع سماخلا سيول رصع ىف ملاعلا ناكس عومجم نع ديزي ام
 ى دحاولا صخشلل ًادحاو امارجوليك انيسحو « اهدحو بورا كالهسا ىلإ

 م١٠ هردق بووحلا ىلع بلطلا ىف امن لثمتايسكى ةيناكسلا ةدايزلا كلت نإف «مويلا
 دنهلا ىفزرألل ىوتسلا جاتنإلا طسوتم ىزاوي ام ىأ « ماعلا ىف 7 لاتنيكنييالم
 . ١#9ه او 19٠ ىتتس نيب

 تاره ثالث دالبلا هذه ناكس فعاضت دّقف « نيصلا ىخرؤم لاوقأل ًاقبطو
 . نويلم "ه٠ ىلإ ةمسن نويلم ١١17 نم مهددع عفترا ذإ ء 1860 و 156٠ نيب

 هزت ملذإ « ةئيطب ةدايزلا تناكدّقف 1950191١ و 186٠ نيب ةرئفلا ف امأ

 ةرافلا هذه تناكو . اًنيوتس طسوتملا ىف فلألا ىف " ىلاوح ىأ « نويلم ٠٠١ نع

 ارلصو املك ء ناكسلا ددع ومت فقوت ىلا ةتبوألاو تاعاجلا نم ةبيصع ةردف
 ىرخأ ةيفارجومبد ةزفق تأدب مث . اهروهدتو ةيذغتلا ءوس نم ةجرحلا ةلحرملا ىلإ

 197٠١ ىف ًانريلم 4075 نم ناكسلا ددع عفتراف « ٠*191 و 197١ ىناع نيب اهبف

 ةيونسلا ةدايزلا تلصوو . 1451 ىف نويلم ٠١, ىلإ و 146٠ ىف ايم ه5 ىلإ
 نم ز/, #3 نآلا نيصلا قى دجويو . فلألا ىف ١4 وأ ةمسن نييالم ةعبس ىلإ

 ىأ « ةعورزملا ىضارألا نم 29 راتكه نويلم ٠٠١ ىلع نوشيعي ملاعلا ناكس
 ةلحرم نيصلا تأدب دقل . عورزملا عبرملا رتموليكلا ىف ةمسن ١ ١اهردق ةفاثكب

 .؟”مادلعو - راتكملا 220
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 نكمي ال « ةعارزلا ريغ ةديدج دراوم داحيإ نودبف . عينصتلا ةلحرم ء ةديدج
 ةدايز تحبصألو . هذه ىناكسلا ريمعتلا ةيلمعل ىداصتقالا ساسألا ريفوت

 مزاللا ىندألا دحلا نامض نكمي ال نآلا ذنمو . ةثراكلا ىلإ ىدؤي ًاقيرط ناكسلا

 تاراقلا نم ةيئاذغلا داوملا نم ةريبك تاي" داريتساب الإ « ناكسلا دوأ ةماقإل

 ةلحرم نم ىبيصلا داصتقالا جرخ دقل . (ةيلامشلا اكيرمأ نم ةصاخو ) ىرخألا
 . ناكسلا ةايل- ةيرورمفلا تادراولا ريفوتب مهي اًنيراجت اداصتقا حبصأو ةلزعلا

 « ىرهاظلا ىقارجوعدلا رارقتسالا سفن ًاضيأ دنطا تدهش ةليوط ةرئفلو

 هبش ثراوك اهبقعت تناك ناكسلا ددع ىف ةدايزلا نأ ىلإ هيف ببسلا عجري ىذلا

 وأ ةفصاع وأ فافج وأ تاناضيفلا ثودح وأ ء ةيوج ةثداحم أدبت ةيرود
 اهعبتت ةعاجلا وأ طحقلا نم ةلاح ببستو « مئاقلا نزاوتلا ىلع ىضقتف « نافوط

 . ءطبب الإ لوزت الو قطانملا فالتخاي فلتخت « ةئبوألا نم ةليوط ةلسلس
 نينرقلا نيب « نرق لك ىف ًانويلم 5١٠ رادقمي ناكسلا ددع دار دّقف اذه لك مغرو

 ىصقأ دحك ةمسن نويلم ٠٠ ىلإ مهددع لصوو . رشع عساتلاو رشع نماثلا

 بو .لكش ذختت ناكسلل ىميلقإلا عيزوتلا تاينحنمو . رشع عساتلا نرقلا ىف

 عم اهم ضفخنم لك قفتيو « 27 ىفألا نم ىلعأ اهيف قسانتلا روحيو « اياوز
 . ةئبوألاو تاعاجلا تارود نم ةرود

 4٠٠١ ناكسلا ددع غلب دقف «ًاعيرس الكش ذختت ةدايزلا تألب 1970 نمو

 «(ناتسكابو دنحملا ىف) ١1981١ ىف ةمسن نويلم 489 و « 1941 ى ةمسن نويلم

 لالخ اًميونس نيبالم 4 ةيونسلا ةدايزلا تغلبو . 1451 ىف ةمسن نويلم هال 4و

 اوؤ١ 1١981١ نم دقعلا ىف نيبالم 8 تزواجتوء1951١-١960:0 نم دقعلا

 نم راتكع نويلم ١4١ ىلع ملاعلا ناكس نم // ١8 شيعي اذبو . نيدلبلا الك ىف
 . عورزملا عيرملا رتموليكلا ىف ةمسن 4٠١ اهردق ةفاثكب ٠ ةلغتسملا ىضارألا

 ) .1)1١ناتسكابلاو دتطا نم ةلثمأ < ناكسلا ةدايز نيابت « ( خ.6ع33عغ) سدج .

 انييق ناكسلل ىم اعلا رعؤملا ١985 . هم5- هاله ص , ”



 قل

 « ةينيصلا ىضارألا نم ًاماظتنا لقأ اهيرو ١ ءارث لقأ ةيدنهلا ضرألا نأل آرظنو

 ىعارزلا عباطلا ىذ ىاكسلا ظاظتكالا ةلحرم ةحضاو ةروصب تلخد دق اهنإف
 . ةيكيرمألا بوبحلا داريتسا ىلع داّجعالاب دنهلا شيعتو . اًنيبسن

 «ةياايخودبت دق ًاماقرأ بيرقلا لبقتسملانع ةيفارجوعدلا تاعقوتلا انل مدقتو

 لقأ ىف ةمسن رايلم ىلإ تاريدقتلا هله بسح مددع لصيس نيصلا ناكسف
 « ماع ةثام لبق هلك أب ملاعلا ناكس لداعي ام ىأ ( 1981 ) ًاماع نيرشع نم
 ناكسو « ًانويلم 58٠ و ه٠ نيب حواري ام ىلإ دنملا ناكس ددع عفتريسو

 ناليسو ةيدنهلا ةراقلا هبش ناكس نأ ىأ . 1981 ىف ًانويلم ١6١ ىلإ ناتسكاب

 . ًانويلم 868٠0 والال» نيب مهددع حوارتيس

 نم ًاريثك "ىطري نأ حاطتساو « دارأ ىذلا ديحولا دلبلا ىه نايايلا نأ ديب
 . قاكسلا هديازت

 ان ريب دن

 ا 98٠ ذنم نابايلا ف ناكسلا روطت

 الل ماع ىح مدوغ تاريدقتو

 فلألا ف ةيونسلا ةدايزلاطسوتم نويلم ظرؤ ا“
 0 1١1ءةره د 1 1 , اماكره الحال

 و ا١؟مل و 1 0 0 مك 146

 0 ١ك ا ذ ١ 2 8 رك لكل

 ل الرا ١ 5 » , و لنك

 0 ه د 1 م ٠٠ه 15/3

 ًافاع نيرشعلا نع ديزي ام لالخ اهلاكس ددع ومن رمتسيسف كلذ عبو

 ضرفي . 1940و 198٠ نيب امف نييالم ٠١ ١٠١ © ىلإ لصي ىبح « ةمداقلا
 ىرخألا ةيويمالا دالبلا امأ . ةيلاحلا ودلا تالدعمو فورظ ىلع ظفاحتس اهنأ

 « :رشابملا:لبقتسملا ىف ء ةقيرطلا سفنب اهون تالدعم نمللقتس اهنأ ودبي الف



 فز

 ناك ىلا ايسينودنأف . بيرق دهع ذنم كلذ تأدب ىلا نيصلا ادع ايف كلذو

 حوارتي ام ىلإ ديزتس (1471 ىف ًائويلم ةه ) 198٠ ىف ًاييلم اله اهناكس ددع
 فق « نييلفلا ىف ناكسلا ددع عفتريس . 90١ه ىف ًآنويلم ١508 و 1٠١ نيب

 ىذلا ايشآ قرش بونج امأ . آنويلم 40 ىلإ آنويلم نيرشع نم « ةرتفلا سفن
 ردق دقف « ًانويلم نيعبسو نينثاو ةئاع 196٠ ى هناكس ددع (ردقوأ ) ىصحأ

 .(27 19٠١ ىف ةمسن نويلم ٠" ىلإ لصيس هنأ ةدحتملا ممألل عباتلا ناكسلا مسق
 خر « ايسآب ةنراقملاب « ةيفارجوعيدلا ةيحانلا نم ةئداه ةراق ايقيرفأ ودبتو

 ايقيرفأ ىف قلعتي رمألا نأ الإ  ًاماع 0 ذنم هنع فلتخم ال اهف ناكسلا ديازت نأ
 دوقعلا ىف ًافصاع ناك ىارجوميدلا دملاف كلذ عمو«ةيمهأ لقأ ناكسلا نم تاعمجتتب
 ىف ًاتويلم ١١6 نم ءارحصلا ىنوتج ةيقيرفأ ناكس ددع عفترا دقف . ةريخألا

 ًاماع نيرشع ىدم ىف /, 50 اهردق ةدايزب 21945١ ىف ًانويلم 1١ ىلإ

 الاثم ةيلامثلا ةيقيرفأ مدقتو . (ماعلا ىف نييالم " ىلاوح ةقلطملا ماقرألاب )

 ناكس ددع ردق ىف ع ناكسلا ددع ى ةداحلا ةدايزلا نع ًاريعم

 انويلم 5 مهددع براق ىف انيِب ء فصنو نيبالم ةعيسب رصم

 نوكي اذبو . نويلم ١.٠٠6٠١ 7,6٠ ىلإ 195١ ىف عفتراو ( ١هرق٠ ١٠٠0

 « هذه ًاماع نيرشعلاو ةعبرألا لالخ ةمسن 45٠,٠٠٠ ةدايزلل ىونسلا طسوتملا

 رئازكلا ىف نيملسملاناكسلا ددع ردق 1807و . اًنيونسز/” ره لعديزي طسوتع
 5را١٠ر١٠٠ ىلإ ١98 ماع ىف مهددع عفتراو . ةمسن نويلم را“ ىواسي امب

 ةدايزلا لدعم غلبي ًاضيأ انهو . ًاتويلم ١١ رئازكللا ناكس ددع غلبي مويلاو . ةمسن
 . /, ؟,ه ريخآلا دقعلا لالخ « ةيونسلا

 . ماعل تاريدقتلا 0تعقوت « ًاتباث وعلا لدعم لظ اذإف ء فورظلا هذه ىو
 ١8 و ١ا/ نيب ام ىلإ رئازحلاو « ًانويلم 4٠ ىلإ رصم ناكس ددع لصي نأ

 ةيفارجوميدلا تادايزلا رثكآ امأ . آنويلم 46ه و 4٠ نيب ام ىلإ برغملاو ء نويل
 ريرقتلا لبقتسملا ىف ناكسلا ريدقت « 155٠ - كرويوين « ناكسلا مسق ةدحتملا مألا ةئيه (1)

 )و١8 - ١6٠ ىصقألا قرشلاو ايسآ ناكس ميأرلا
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 اذإ انبجعت دادزيو «ةينيتاللا اكيرمأ صخت ىلا كالت ىهف ةشهدلا ةراثإءةعيرسلا

 دعتي ملف . رشع عساتلا نرقلا فصتنم ىح ةياغلل ًائيطب ناك ناكسلا ومن نأ انملع

 نويلم ؟5 دئارجوير نم بونكلا ىلإ ةعقاولا تارمعتسملا فلتحم ناكس' عومجم
 . امه٠١ ىف ًانييلم مل مددع زواجتي ملو . 18٠١ ىف ةمسن

 ىف آنويلم 5+ غليف « ًاماع نيسمحلا نم برقي اهف مهددع فعاضت ةأجفو

 نرقلا نم لوألا فصنلا ىف قيقحلا ىنلاكسلا راجفتالا ثدح مث 0.

 . 1951 ىف ًانويلم 118 مث د ىف ةمسن نويلم مهددع غلبف نيرشعلا

 ىلع ةعيرس ةرظنو . /؟ره هردق ابئانثتسا "الدعم ةيونسلا ةدايزلا طسوتم ققحو

 هذه نأ انل نيبت ناكسلا ددع ىف تادايزلا ربكأل ىميلقإلا عيزوتلا لودج

 . تاذلاب ةيئاوتسالا اكيرمأ زيمت « ةلئاحلا ةدايزلا ةرهاظ « ةيفارجرعدلا ةرهاظلا

 ناكسلا ددع ديازت

 (نوبلملاب ) ةيئاوتسالا ةيبونحلا اكيرمأ نادلب ضعب ىف

 اوكا اة 1

 ذوي هإل ل ليزاربلا

 1ك 11 5 ايبمولوك

 لاو مقره هر وربي

 ١ 00 6 6/,  اليورتف

 ناكسلا ددع ديازت

 ( نويلملاب ) ىطسولا اكيرمأ نادلب ضعي ىف

 اؤ١5 الحان الا

 انوا ؟ ةراآ/ ١ ؟ره كيسكملا

 4 ىلا لكو الامتاوج

 1,5 16 رك سارودته

 لي 0 5 | اكيراتسك
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 . تباث لدعمب مث اهنأ الإ . اهرهظم ىف ةفصاع ودبت ةدايزلا هذه نأ عمو
 ةدايزلاو / 5 ةريخألا دوقعلا لالخ ةيونسلا ةدايزلا طسوتم غلب ثليسكملا ىف
 ىو . ةيسدنه ةيلاوتم لكش ذخأت نأ داكت ىددعلا وّملا ىحنم اهلع ربعي ىلا
 194 « /1١1 نيب ناكسلا ددع حوارتي نأ عقوتملا نم نوكي . فورظلا هذه

 مل# .2 197٠ ىف ةمسن نويلم 48 لباقم ةيئاوتسالا ةيبونملا اكيرمأ ىف ًانويلم
 ٠٠١ ىلإ ىطسولا اكيرمأ ىف مهددع لصي نأ مقوتي اك 196٠ ٠ ىف ًآنويلم
 . اهدحو ليزاربلاو . 196٠ ىف ًانويلم ه١ « 19107١ ىف ًآنويلم ١" لباقم نويلم
 ددعل ءاذخلا رذرت نأ اهيلع نيعتيس 194٠١ ١ ىف ًانويلم ؟٠ ىوس اهب نكي مل ىلاو
 نويلم ؟ر# نع دزت مل ىلا اليوزنف امأ . 1938٠١ ىف ًانويلم ١ 1١ 94 نيب حواماي

 دوأ مقت نأ خيراتلا اذه نم ًاماع نيتس دعب اهيلع حيصيسف © 197١ ى ةمسن
 كي رمأ ناكس ددع حيصيس ٠ ص لكشبو . ددعلا كلذ ءفاعضأ ةتس وأ ةسهخ

 . اهدحو ةيئارتسالا اكيرمأ ىف مهنم نويلم 7٠١ « ًانويلم ٠" ىلاوح ةينيتاللا
 ىذارألا نع راتكه نويلم نيس ىوس رضاحلا تقولا ق اهب دجوي ال ىلاو
 ابيأإ لوصولا مت ىتلا ةجرحلا ةلحرملا نع ًاريثك دعبن ال ًاضيأ انهو . ةلغتسملا
 . قرشلا ليزاربلا لامش ىف ديعب نمز ذنم اهيطختو

 ةيفارجوعد ةيكيماتيد ىرقأب زاتمت + ىربك ةيناكس تاعومجم ثالث ةم
 ابناكس ددع داز دقو « ةينيتاللا اكيرمأو ايقيرفأو ايسآ ىهو ةيلاولا ةريفلا ف

 . تاونس رشع ىدم ىف ةمسن رايلم فصن نم برقي ام ىلع

 ثالثلا تاراقلا ناكس ديازت

 1١9551 ىلإ 188١ نم

 ًانويلم 0 ةينيتاللا اكيرمأ
 9 11 ايقيزفأ

 7 اضف ايسآ
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 ددعلداعي امىلع ايقيرفأوةينيتاللا اكيرمأو ايسآناكس دادزي ماع لك ىقو

 داحتالا ادع ايف ) ايروأ ناكس ددع داز ةينمزلا ةرتفلا سفن قو.اسنرف ناكس

 « ىمظعلا ايناطيرب ) ةيبرغلا ابروأ ناكسددع دازو . ريغ ال ًآنويلم ا" ( ىييفوسلا

 نيبال ٠١ ىلع ًاريثك ديزي ال امب (ةيبروألا قوسلا لود « ةيفاندنكسإلا لودلا
 . ةمسل

 ناكسلا ددع ريدقت

 ١( ةراق لكل 1448٠ ماع ىف

 للعلا ناكس نم ةيوئملا ةبسنلا
 لورا ةرظتتملا نويلملاب قلطملا ددعلا

 ىف م6 ىييفوسلا داحتالاو ايروأ
 ى/ اكل ةيلامشلا اكيرمأ
 كو انتل اس

 ضب 15 (7) ةيلايشلا ايقيرفأ
 "0 احلل ءارحصلا بونج ايقيرفأ

 م8" رف ةينيتاللا اكيرمأ .

 5 ع

 ناكسسلا ةيكيمانيد ىف ةرثؤملا لماوعلا : اثلاث

 ةئجافملاو ةداحلا ةدايزلل ةيجولويسفلا بايسألا « ةرشابلا بابسألا تحبصأ

 « ةءربوملا قطانملا ريهطتو ةيبطلا ةياعرلا نإف . عيمجلل ةفورعم ناكسلا ددع ىف

 تايفولا نم تالق « ةعاجملا اهدده© ىلا قطانملا ىف ةيئاذغلا داوملا عيزوت مظنتو

 قارجوميدلا اهريثأت سرامت اهللعجو ءديلاوملا ةبسن ةدايز ىلإىلاتلاب تدأو ةريبك ةبسنب

 . الماك

 . 146١-1958 تاونسلا ىف اطدعم ىلع ةدايزلا تابث ضارتفاب (1)
 . 1١١/ ىيبقوسلا داحتالاو « ٠١ ّيييفوسلا داحتالا نود ابروأ (؟)
 , نادوسلاو ايبويثأ تاكس كلذ ىفامب (*)



 ىف

 باجنإلا نسى ءاسنلا ةصاخو « نيغلايلا تايفو ددع ضافخنا نأ « مقاولاو

 طاشنلا نإف كلذ نع ”الضفو . ديلاوملا ددع ةدايز ىلع رشايم لكشب سكعنا دق

 ىلإ ىدأ ايرالملاو مونلا ضرم دض صاخ هجوبو ةنطوتملا ضارمألا دض ىبطلا

 . ىنأ لكل ةدالولا تارم ددع ةدايزو ىفاقلتلا ضاهجإلا تالاح ددع ليلقت

 ًاديدج اًنيفارجوعد ًاهاجتا لافطألا تايفو ددع ضافخنا ىطعأ تقولا سفن قو

 . مهتايح رارمتسا ىف تهاب لمأ ىوس لبق نم مهل نكي مل نيذلا ٠ ديلاوملل
 « ةيئاوتسالا دالبلا ضعب ىف ةصيخرو ةش» تلاز ام ةيناسنإلا ةايحلا نأ مو

 بوعش نس ةثادح نإف « ةيعانصلا دالبلا ىف امع « ماع هجوب ةفلخمتملا دالبلا قو
 نم ةريبك ةجردل بارّتقالا ىلإ هجتت اهيف تايفولا تالدعم لعجت «* دالبلا كأت

 حوارات ىهف . هةيلاهثلا اكيرمأ ىو ةيبرغلا ايروأ ىف ءاّنس ربكألا دالبلا تالدعم
 5١ و 1١7 نيب قطانملا بسحو دالبلا بسح « ةينيتاللا اكيرمأ ىفو ايقيرفأ ىف

 فلآلا ىف 197 و ؟5 نيب حوارتت ذإ « ًاعافترا رثكأ ىهف ايسنآ ىف امأ . فلألا ىف

 ىلعأ ىواستتف ابروأ ىف امأ . نيصلا ىف فلألا ىق نه و اإل نيبو «دنملا ف

 :ًاضافخنا تالدعملا دشأ عم « ارتلجنإو اسغلاك اناكس مدقألا دالبلا ىف تالدعملا

 ٠١ لوح رودت لاوحألا رظعم ى ىهو . فلألا ىف ١؟ ىهو ةفلختملا دالبلا ىف
 ٠١ نع ةدحتملا تايالولاو ادنك ناكس نيب ٍةبسنلا ضفخدتو . فلألا ىف

 . فلألا ىف

 « " ىلإ ١ ةبسنب رخآل ناكم نم تايفولات الدعم فلتخت « مويلا ماع فو

 لودلا ىوتسم ىلع ) ديلاوملا تالدعم امأ . نايحألا مظعم ىف ,١ لإ ١ ةبسنبو

 حبصت اذبو . فلألا ق١ و ه٠ نيب حوارتتف ( ةريبكلا ةيميلقإلاتاعوم#لا وأ

 ناكسل ىبسنلا رارقتسالا ىف ببسلا عجريو « * ىلع ديزي ام ىلإ ١ انه ةبسنلا
 تايفولاو ديلاوملا نيب نزاوتلا نم ةلاح مايق ىلإ « نيرشعلا نرقلا ىتح ايقيرفأو ايسآ

 بعشلا نس ربك امأ « بابشلا نم ناكسلا نم ةيلاغلا ةبسنلا نوكت نأ نسلا ةثادح ٍدوصقملا ه

 (مجنلا) 2 . ناكسلا نيب (ةنس 0 وأ 8٠ نم رثكأ ) نسلا رابك ةبسن عافترا ىعيف
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 ةرهاظ نوكت نأ ديلاوملا ةبسن تداك دقف . ةقباسلا دوهعلا ىف ةاليوط ترمتسا

 ناكو ) اهوط توافتي تارئفل كلذو « ةيمكلا ةيحانلا نم تايفولا ةبسن قوفت ةتباث

 « تايفولا ةبسن ىف ةثجافم ةدايز ةيأ تناكو ( ناكسلا ددع ةدايز لإ ىدؤي اذه

 ةدايزلا جئاتن ىلع ىضقت « اهريغ وأ ةئبوألا وأ تاعاجلا ىدحإ راشتنا ببسب

 ةيسن ترقتسا دقف نهارلا تقولا ىف امأ . ةرشابم اهل ةقباسلا ةرتفلا ىف ةيناكسلا

 ديلاوملا ةبسن تلظ اميب « ةفيفط ةجردب ضفخنت وأ « تباث لدعم ىلع تايفولا
 باجنإلا نس ىف ناكسلا عتمتي هب ىذلا ردقلابف « رحلا ةعيبطلا رودل ةعضاخ

 « ةقباسلا ةيعامجلا ثراوكلا لاثمأ نم هب نوجني ىذلا ردقلابو « ةديج ةحصب

 ةيناكسلا تاعومجملا ىلإ انرظن اذإو . ةيسايق ًاماقرأ ققحت ديلاوملا تالدعم نإف

 نأ انيأرل « اًنيتف اهبيكرت لعحجي امم ةريخألا ةنوآلا ف تددجتتو اهدادعأ تمت ىبا

 « لدعملا حوارتيو . هزواجتي دقو فلألا ىف ه٠ ىلإ لصي دق اهيف ةدايزلا لدعم

 اذهو « فلآلا ىف ه0 و 4٠ نيب ةينيتاللا اكيرمأو ايسآ نم ةعساش قطانم ىف

 ضافخناو . لافطأ ةرشعلا ىلع ديزي ام باجنإلا نس ىف ةأرما لكل نأ ىنعي

 قيقحتل هتاذ دح ىف ًايفاك اببس ضهني « ثلألا ىف ٠١ نود ام ىلإ تايفولا لدعم

 تالدعم فالتخا ىف بسلا عجريو : 27 فلألا ىف م٠ ةبسنب ةيعيبط ةدايز

 انثش اذإو . اهب امف ديلاوملا تالدعم لئاغ مدع ىلإ نادلبلا فلتنع نيب ةدايزلا

 « ةريبك ةجردب ديلاوملا ةبسن اهيف عفترت ىلا دالبلا نيب آقراف ةمث نإ انلق « ليصفتلا

 لظتو ديلاوملا ةبسن اهيف عفترت ىلا دالبلا نيبو « تايفولا ةبسن اهيف ضقخنو

 اتلك ى ةدحاو تسيل ناكسلا ةدايز ةبسنف « ةعفترم ًاضرأ تايفولا ةبسن

 . نيتلاحلا

 دالبلاو ةيعانصلا ريغ دالبلاب قلعتي ىذلا كلذ وه ىبءاسألا ضراعتلا نكلو

 نم تايفولا تالدعمو ديلاوملا تالدعم نيب قرفلا برقي لوألا ىف « ةيعانصلا

 ى 7٠١ نود ام ىلإ اهبف قرفلا ضفخنيةيناثلا ىفو ء هيلع ديزي وأ فلآلا قف ٠
 ديلاولا تالدعم نإ . لاوحألا عم ىف فلألا ىف ٠١ نود ام ىلإ لب ء فلألا
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 « ايسآ ىف ةيعانصلا ريغ دالبا ىف قارجومبدلا عقاولا نع قدصب ربعت ىلا
 فورظلا ائلاب نع بيغي الأ بجي اذه فو . فلآلا ىف ؛ه و 4١ نيب حوارتت
 نس ىف ءاسنلا رامعأ طسوتم رصق ىلإ ىدؤت ىللاو ماع لكشب ةروهدتملا ةيحصلا
 ىلإ تاريدقتلالصت ايقيرفأ قو . ىاقلتلا ضاهجإلا تالاحضعاضتو باجنإلا

 . فلألا ىف ه٠ نم برقي ام ىلإ ةينيتاللا اكيرمأ ىف عفترت اميب .تالدعملا سفن

 اهددحت فورظ ىف ةدئاسلا ةيعيرطلا ةبوصخللا ىلع ديلاوملا تالدعم فقوتتو

 فدهسي لخدت كانه نكي مل امو . ةيحصلا ناكسلا ةلاحو تايفولا تالدعم

 ىلإ عافترالا وحن هجتت ديلاوملا تالدعم نِإَف « ةيعيبطلا ةب وصخللا هذه نم دجلا

 ًادولو لظت ةأرما لك مهبجنت نيبذلا لافطألا ددع ىلع فقوتي ىجولويسف ىوتسم

 فورظل لماشلا نيسحتلاب ام دحلل اهليجأت نكمي نساا هذهو ) سأيلا نس ىح
 / 5 و * نيب ةيعيرطلا ةدايزاا رقتست ١ ذئدنعو . ( ةيذغتلاو ةيحصلا ةباقولا

 لوط عافترا هيف ديزي ىذلا ردقلاب ٠ ضافخنالل فيفط ليم عم . اًنيونس
 انباسح بسحن نأ اندرأ اذِإف . تاعومجملا هذه ىف دارفألا نس طسوتم نه رامعألا

 نأ انيلع ناك ةيعانصلا ريغ دالبلا ىف لايجألا ددجتتل ةيلاخلا فورظلا ساسأ ىلع

 نيرايلم ىلإ لصي ام ىأ ءايونس ةمسن نويلم 6٠١ ىلإ ١+ نم غلبت ةدايز عقوتن

 5 ١ لبج لكل
 تاقالعلل ًارياغم ًاموهفم ةيعانصلا دالبلا تنبت ٠ كلذ نم ضيقنلا للعو

 ثيروتب ماههالاف . ةيعامجالاو ةيلئاعلا ةايحلا ىف ةبوصحلا رود نعو ةيلئاعل#
 قرقحت ى ةبغرلاو « ةيعامجالاو ةيداصتقالا تازايتمالا نم هبسك مت اه ءانبألا

 رطاخخ بيط نعو ةيعاوط لمعلل ةدعاصلا لايجألا عفدي : ةشيعملل قرأ ىوتسم

 لدعم نإف ددحم « لئاع طرطخت ١ دوجو مدع مترو . ديلاوملا ددع نم دحلا ىلإ

 ةيبروألا تاعمتجلا ف فلألا ىف »ه و ١١ نيب حوارتي ام ىلإ ضفخنا ديلاوملا

 تايفولا لدع» لوصوبو . ىتابايلاو ىييفوسلا عمتجلا ىو « ةيلامثلا اكيرمأ ىفو
 . ارهو . ره نيب . ًادودحم قرافلا حبصي « االيلق لقأ وأ فلألا ىف ٠١ ىلإ
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 لك اشملاو عاضوالا ضعب : اعبار

 ىلع امهوأ ديدحت نكي نيزيمتم نيعضو ءوشن ىلإ ىفارجوكيدلا روطتلا ىدأ
 بيكرتلاو ٠ ىرمعلا بيكرتلا امتو : ةيداصتقا سسأ ىلع ىناثلاو ةيفارجوعد سسأ
 : . ىهملا

 ناكسلا ةيكيمانيد فالتخاب ناذلبلا نيب ناكسال ىرمعلا بيكرتلا فلتخمو

 ىعم « « ةيتف و دالب ىه اهناكس ددع ىف ةريك ةدايز دهشت ىلا دالبلاف . اهيف

 اهناكس نم ةبلاغلا ةبسنلا لعجم هنإف « ةزيجو ةرتف ذنم مت دق ىارجوميدلا اهو نأ

 . نيثالثلا نع مهرامعأ لقت نيذلا نيب نم

 وقل ةعيرسلا دالبلا ضعب ى ناكسلل ىرمعلا بيكرتا
 ريخألا نرقلا عبر لالخ

 ةيئاوتسالا اكيرمأ

 قل ةنس ١6 نم لقأ
 افكذ ةنس 794 ىلإ ١٠6 نم
 قل ةنس 44 ىلإ ٠" نم
 ار ةنس ه4 ىلإ 45 نم
 ةنس 7/4 ىلإ ٠٠١ نم
 لل ةنس ا/ه نم رثكأ



0٠ 

 دادعإو ملعتلا» « ليغشتلاو فيظوتلاو « تامدخلا ضيكت نأ ضورفملاو
  0ةيناكسلا عاضوألا هذه نأ اك . ىرمعلا بيكرتلا اذه بسح ىفلا

 نيذلا دالبلا ناكس فقوم نع فلتخي ء ةايحلا نم آنيعم آفقوم آضيأ نمضتت
 . اهنع مراعأ تاطسوتم معفترت

 فالتخا مضر ةيفارجوميدلا ةخوخيشلا اهئباصأ دالب ىهف ةيبروألا لودلا امأ
 ةيناثلا ةيملاعلا برحلل ةيلاتلا ةرتفلا لالخ اهنم ريثك ىف ديلاوملا تالدعم ومن جئاتن

 . ةصاخ ةروصي اسنرف ىلع اذه قبطنيو

 ةيبروألا بوعشلا ضعبل ىرمعلا بيكرتلا
 ةيداحتألا ايناملأ |ىمظعلا ايناطيرب

 "1 "4 ةنس 16 نم لقأ
 "ره ل ةنس ؟4 ىلإ ١5 نم

 1 "1 ةنس 4 4 ىلإ ٠" نم
 ا 2 ةنس ه4 ىلإ 40 نم

 ١17 15 ةنس ا/4 ىلإ 80 نم
 اكن 3 ةنس ا/ه نم رثكأ

 عيراشملا ءاسؤر نس طسوتم نأ نيبت « ناكسلا ءالؤم ىهملا بيكرتلا ةساردو

 . « ةيتفلا ٠ دالبلا ىف اهنع ةعافترا رثكأ « نييسايسلا كلذكو « ةيعانصلاو ةيعارزلا
 « ةصاخللاو ةماعلا نوئشلا فيرصت ى فلتخع بولسأ روهظ ىلإ اذه ىدؤيو

 هرادقم ولعيو هتميق عفترت لفطلاف . ةرياغم ىرخأ ةيعامجا ةيجولوكيس دوجوو
 نوكت ثيح ًاريثأت لقأف بابشلا توص امأ « هدوجو هيف ردني ىذلا ناكملا ىف
 . مهمكح ىف نوربتعي نمب وأ ؛ نينسملل ةيبلغألا

 ًاعيرس امناكس ددع دادزي ىلا دالبلاف . رمأو ىهدأ جئاتن ىناثلا عضوللو

 عرفا أ ناقل ةيوو غلا تاناسألا ة: « ىوقلا اهلخخد نم عطتقت نأ اهيلع

 لايجنألا اهعم هيلجت ىذلا ضيفلا كلذ « ىيهملا طاشنلل هدادعإو ىناكسلا

 بيصنو ةلودلا بيصن توافتيو . اهتقيس ىلا كللت نم ًاددع ريكألا ةديدحلا



 نذل

 تعضو ىلا تاريدقتلا نكلو . ةيعامجالاو ةيداصتقالا لكيلا فالتحاب « ةلئاعلا

 : ةبراقتم بسن ىلع قفتت «ةيداصتقالاو ةيكينكتلا اهتايوتسم ىف ةنيابتم نادلب نع

 اهردق"ناكسلا ىف ةيونس ةدايز نإف هيلع وه ام ىلع ةشيعملا ىوتسم ىلع ظافحلاف

 ةدايز بلطتتو . ىقلا لخدلا نم /. مرد ء ه نيب حوارتي ًاغلبم بلطتت « ١

 2 نيب حواري غلبم ديمجت « /. 35 « 7 نيب حوارتت ناكسلا ىق ةيونس

 اماكس ددع دادزي ىلا دالبلا ىلع نإف « ىرخأ ةرابعبو . ىوقلا لخدلا نم 7

 عبر ىلع ديزي ام صصخت نأ « اهلع ديزتوأ 1/8 ىلإ لصت ةيونس ةبسنب اًنيلاح
 فو . تاقفنلا هذه نم بورهلل لاجم الو . هدحو قارجوميدلا راعتسالل اهلخد
 فالتحاب « اهفادهأو اهاوتسم ثيح نم قافنإلا تايلبع فلتخت نأشلا اذه

 . ثحبلا لحم ناكسلا روطت

 بوشن ىمآ» بنجتنو « ةدعاصلا لايجألل ةيداملا ةايحلا رفون ىكل هنأ الإ

 لخدلا لظ الإو . تاقفنلا ثالت ىلع ةقفاوملا نم دبالف « رخآو ليج نيب عارصلا

 ضفخنيف © ىجاتنإ لمعب مايقلل بابشلا لهؤي ملو « ةدايز نود هلاح ىلع ىقوقلا
 . ةلاطيلا ةدح دادزتو درفلا بيصن

 نكاسملا ءاشنإف « ةجتنم ريغ ةميقع تارامتساب مايقلا اذه ىنعي الو

 عيراشملا ةماقإ كلذكو « بعالملاو سرادملاو « ةدالولا تايفشتسمو تافصوتسملاو

 طورشلا رفاوت نمضي هلك كلذ « اددعنودادزي نيذلا ناكسلل لمعلا رفوت ىلا

 نوكت نأ ضرتفي كلذ نإف « اذه عمو . آفيكو انك ىيوقلا لخدلا ةدايزل ةمزاللا

 كلذبو . ةديفم ةروصب ناكسلا نم ضيفلا كلذ لابقتسا ىلع ةرداق دالبلا ةعقر

 . داصتقالا ىلع ناكسلا طغض بسح رخآل ناكم نم ةلأسملا حرط فلتخي

 ةقاطلا تاذو « فظوتلا ىف انمزم ًاصقن ىناعت ىلا دالبلا قف رمألا اذه ةحلاعمو

 . ناكسلا ةدايز ىدؤت ىلا دالبلا ىف اهم بعصأ ع« ةدودحملا ةنماكلا ماخلا

 لاوحألا لك ىفو . اًنيكينكتو « اًيفارغج « جاتنإلل ةديدج تالاجع حتف ىلإ اهيف
 « ةياهت ا تسيل لجألا ةليوط تارامتساب مايقلا ناكسلا ددع ىف ةدايزلا بلطتت



 ف

 ناكسلا ددع ةدايز نيبضراعتلا دكؤي رمألا اذهو . ةدايزلا كالت فقوتت مل ام

 صصخت نأ نكي ىلا ىوقلا لخدلا ةبسن نأ انردق اذإو . ةشيعملا ىوتسم عفرو

 ليلق دلي ىف ةصاخو « لاح يأب ثلثلا ىلع ديزت نل ء جاتنإلا لئاسو ةيمنتل
 تزواجتت اذإ ٠ ةيمنتلل تاراؤتسا ىأب مايقلا ليحتسملا نم حبصأل « روطتلا

 صصخملا ىبوقلا لخدلا نم ءزدللا كلذف . / * ناكسلا ددع ىف ةيعيبطلا ةدايزلا

 لكف « اذه نم رثكأو . « ةيفارجوعدلا ١ تاقفنلا هصتمتس «٠ ةيمذتلا تاراهتسال

 تادعملا ىف ةيجواونكت ةلحرم ىطخت ىلإ ىارجوعدلا طغضلا اهيف انرطضي ةرم
 زواجت لامحا رهظي ء ”الثم ةديدج تاعانص ءاشنإب : ةيموقلا تازيهجتلاو
 ًاتقو قرغتسي بابشلا بيردت نأل « ةيفارجوعدلا تاراهتسالل طسوتملا لدعملا

 راهتسا بلطتي جاتنإلا لئاسو ريفوت نأ اك « ربكأ تاقفن فلكتيز لوطأ
 . ًاعون دعبأ تاريف ىلع اهكالهتسا مي ةمخض ةدصرأ

 اذه « « ةلئاه ةيجاتنإ ةوق ناكسلا ١ و « « ناسنإلاب الإ ةورث ال د هنإ « من

 لمحتي نأ بلطتتف ناكسلا ددعىف ةرمتسملا ةدايزلا امأ . تاقلطملا ملع ىف ىيقح
 ةشيعملا يوتسع ظافتحالا در ةيفارجومبدلا تارامتسالل ًآئاد ًادنب ىبوقلا لخدلا

 راهتم'ب ةيموقلا ةعقرلاو ةيعيبطلا ةثيبلا حمست نأ طرشب اذهو « هيلع وه ام ىلع

 نيب ضتانتلا موقي اضيأ اذهبو . ًاضيأ رمتسم لكشب ةشيعملل ةديدج لئاسو
 ةدايزلا درج سيل ظفللا اذهب دوصقملا ناك اذإ ء ةيمنتلا نيبو ةيفارجوممدلا ةدايزلا

 . لخدلا نم درفلابيصن ديزي ىذلا رمألا ع هعوذ نيسحت لب « جاتنإلا مجح ُُق

 . درفلا لخخد ةدايز نود لوحت ىلا لماوعلا نم قارجوعدلا طغضلا نإف كلذلو

 فلختلا ديزي دق امم « رائتسالا عاونأ فلتنع نيب رايتخالا صرف نم دحي هنإ
 مدقتلا تايلمع اهبلطتت ىلا ةيلاملا تايناكمإلا ىلع ءاضقلاب «٠ ةدح ىكينكتلا

 . جاتنإلل ةديدحلا لاكشألا مايقو ' ىنفلا

 ق ةدايز قطانملا رثكأل ىارغحخلا عيزوتلا لوح انتاظحالم ىلإ عوجرلا درجيو
 هجو ىلعو ءاهعيمج ةفلخستلا دالبلا نأ انل نيبي « « 7 لكش م ناكسلا ددع



 نفر

 تاريدقتلاو تاظوحلملل ًاقفوو . ناكسلا ددع ىف ةدايز دالبلا رثكأ ىه « ديدحتلا

 2 يونس / "وأ ؟,5 نع ولعت ةدايز لك نأ ريتعن نأ اننكمي « ةقباسلا ةيددعلا

 ةدايز نع ةجتان جاتنإلا ىف ةدايز كاته نوكت دقو . ةيمنتلا ًيقيقح ًاعناملكشت
 ناكسلا ىوتسم نأ ىنعمب « ةيمنت كانه نوكت الف كلذ عمو نيجتنملا ناكسلا ددع

 . ريغت نود ًادكار لظي ىعامجالاو ىداصتقالا
 لمعلا ةئبعتلا لاكشأ ضلت ىف تائدهملاو تانكسملا نع ثحبلا مت دقو

 تارازئسالا ىف تاذلاب ىلاملا لمجلا نع ضيفختتلل كلّذو ( لمعلا رامتسا ) ىنايغا
 رمألا اذه نأ الإ . ةيمنتلا قيقحتل وأ قارجوعدلا ضئافلا صاصتمال ةمزاللا

 ريغ ةجردب ةصيوع ةلكشملا نأ عقاولاو . ةغلاب ةعرس ىف هدودح ىصقأ ىلإ لصو
 ىداصتقالا لالقتسالا ةهجاوم ىف ناكسلا ددع ةدايز عضت اهنأ ذإ « ةيداع
 نود ةيدنتلاب مايقلا عيطتست ال ؛ ةرثكب اهءاكس دادزي ىلا دالبلاو . دالبلا هذه
 لزانتلاب وأ « راّمتسالاو ةدعاسملا ضورق بلطي « ىجراخلا ليوقلا ىلإ ءوجللا
 . ىوقلا لخدلا ةدايزا جراخلا اهعيبو ةيموقلا ةورثلا رداصم نع

 ةيعانصلا دالبلا ىف ىارجويدلا وما ءطب نإف « كلذ نم ضيقنلا ىلبعو
 ابروأف . فات رخآ عون نم ةيداصتقا لكاشم ناحرطي ةيناكسلا ةخوخيشلاو

 « نيرشعلا نرقلا لئاوأ ىف ةريبك ةجردب ديلاوملا لدعم اهيف ضفخنا ىلا « ةيبرغلا
 اهينطاوم نم ةريبك ًادادعأ لوعت نأ اهيلع «ةيححصلا لاوحألا نسحت اهيف درطيو

 ىلا اسنرفف . ىهم لمع يأ اوسراع نأ نوديري الو نوعيطتسي ال نيذلا « نينسملا
 ةيلاحلا ةرتفلا ىف هجاوت نأ اهيلع حبصأ « ديلاملا ددع ف رمتسم ديازت ىلعأ تلجس -

 7 1 ىلع ديزي امل ةشيعلا تارورض ناهض اهيلع بناج نف « اجودز» ًامازتلا
 نأ اهيلع رخآ بناج نمو « ًاماع[٠ ىلع مهرامعأ ديزت نيذلا اهناكس ددع نم
 رشع ةسمخلا ىف ديلاوملا ضئاف ةهجاومل ةمزاللا ةيفارجوميدلا تارامتسالا صصخت
 « تامدخلا ريوطتو يداصتقالا عسوتلا تارتف ىفو . ةريخألا ًاماع نيرشعلا وأ

 ةعيضو دعت ىلا نهملا رجه كلذ لبع بترتيو . هنم ضورعملا لمعلا بلط قوفي



 إذ

 نأ « فيعضلا قارجوعدلا وهلا تاذ دالبلا ىلع حبصيو . دئاعلا ةليلق وأ

 مجانملاك « اهداصتقا نم تاعاطقلا ضعبل « اهيلإ نيرجاهم ةالاع بنجت

 داصتقا نإو . ةيحصلا ريغو ةرطخللا لامعألل كلذكو ء ةيمومعلا لاغشألاو ىنابملاو

 ءوجنللا ىلإ رطضا « ايروأ ىف اهنم ىلعأ ةبوصخم هعتمت مر « هسفن ةيلاهشلا اكيرمأ

 . وكيروتروب ناكس ىلإ

 فيعضلا ىاكسلاودلا ىذ ىعانصلا داصتقالا جايتحا نأ ضعبلل ىءارتي دقو
 لالتخا نكلو . ةفلختملا دالبلا ناكس ىف ضئافلا ضوعي دق « ةلماعلا ديلا ىلإ

 ديلا ىلع بلطلا ةل اضو ةفلختتملا دالبلا ىف فارجوكيدلا ديازتلا ةماخض نيب بسنلا

 عدي ال لالتخالا كلذ نإ « ىعانصلا داصتقالا تاذ دالبلا ىف ةيفاضإلا ةلماعلا

 . ىلاسح ضيوعت ىأ دوجول تالاج

 « نييقيرفألل اسنرف أجلتو ءاكيامجن اكسو ٍدونهلابذجت ىمظعلا ايناطيرب نإ
 . اهيف لامعألا ضعبب مايقلل نييلاطيإلا عمجتف ابروأ لامش ىف ةيعاتصلا داليلا امأ

 ًانايحأو « فالآلا نم تائم عضب ىلع ديزي ال ءالؤه ددعف كلذ عمو

 و ايقيرفأ ىفو ايسآ ىف ىناكسلا رفولا هيف لصي ىذلا تقولا ىف نييالم ةعضب
 . نييالمللا تارشع ىلإ ةينيناللا اكيرمأ



 قاثلالصفلا

 ةدّيدج ةّييعاببص ةروش

 «ةيلاعلا نارفألاو ةيراخبلا تال "الا مادختسا نم عبانلا كينكتلا عوذ ناكدقل

 برحلاب تهننا ىلا ةرثفلا ىف ةيعامجالاو ةيداصتقالا تاقالعلا ددحي ىذلا وه

 . ةيناثلا ةيملاعلا

 « قيقد ريغ ًاريبعت رثكأف رثكأ ودبي « ةيعانصلا ةروثلا ريبعت نأ عقاولاو
 ثداح درج ال ةعرسلا ديازتملا» رمتسملا لوحتلا نم ةلحرم هب ىهعن اننأ املاط

 . عمتجملاو داصتقالاو كلينكتلا روطت ىق « ًامساح ناك نإو ىتح « ضراع

 لقنلاو « بلصلاو ديدحلا ةعانصو «ةيراخبلا ةلآلاو حفلا مادختتسا نإ اًنقح

 ىلع ًاسأر ةيعامجالا تاقالعلا بلق دق « ةيديدحلا ككسلاو ةيراخبلا نفسلاب
 مدقتلا ةعرس نأ ًاضيأ قحلا نمو . ىعانصلا عمتجما روهظ ىلإ ىدأو « بقع

 تاقبطلاو نيجتنملا ةقبط نيب تاضراعتلاو تاضقانتلا مادتحا نم ديزت ىكينكتلا

 ىأ « نيجتنملا عمتج هنأ ىه عمتجملل ةيساسألا ةفصلا تلظ املاط « ةلماعلا

 لئاسو ةعانصو تادعملا ريفوت ىلع ءىش لك لبق لمعي داصتقا وذ عمتجم
 . لحعلاو ىكينكتلا مدقتلا نيب رهظي أدب رخآ آضقانت كانه نكلو . جاتنإلا

 ةيعامجالا تاقالعلا نأ ذإ « يرخأ ةروث مايق نع لءاستن نأ ىف قحلا انل لعجم ام

 ةيبلغأو نيجعنملا نم ةيلقأ نيب ضراعتلا ىف لثمتي « ًاديدج الكش تذختا دق
 . نيكلهسملا نم



 نفذ

 رشع عساتلا نرقلا ىف ةيعانصلا ةروثلا ثاريم : الوأ

 . لاجرلاو ديدحلاو محفلا لضفب ةيبرغلا ايروأ ىف ةيعانصلا ةروثلا تققحت
 اهتدمأ ىتلا ةيملعلا ةكرخلا ىلع داهعالاب الإ ثدحت نأ امل نكمملا نم ناك امو
 ىناكسلا نزاوتلا لع ءاضقلا بابسأ هسفن تقولا قردقلا اذهب ترفوف « كلينكتلا رداصمب
 ةرابعبو . مثالملا ىبطلا دهحللا لضفب كلذ متو . دكار عمتجم هيف شيعي ناك ىذلا

 ناديم ىف ىبيبطتلا ملعلا روطتل ةجودزم ةرمث ربتعت ةيعانصلا ةروثلا نإف ىرخأ

 « ةيفارجوكيدلا ةروثلل » و . بطلا ناديم ىو اهعينصتو نداعملا جارختتسا كينكت
 . فورظلا كاتب ةطيترملا ةيسيئرلا اهلالد ًاضيأ الو « ةلاخلا هذه ىف زيمتملا اهعباط
 تاذلابو « تايفولا ةبسن ىف ؛يجافملا ضافخنالا كلذ وه رمألا ىف ديدللاو

 ةبسن اهعفدت ىناكس ديازت ةكرخل نانعلا قلطي يذلا رمألا « لافطألا تايفو

 لالخ ةيبرغلا ايروأ تدهش دقو . فيرلا ىف ةصاخو ةيلاع لظت ىلا ديلاوملا
 . « 78 نيب ديلاوملا ةبسن تحوارت ) اًنيونس :/, ١تبراق ةيعيبط ةدايز « نرق فصن
 طغضلا اذه ىذغ دقو ( فلألا ىف »5 و ١6 نيب تايفولا ةبسنو فلألا ىف "ه
 «.ةيعانصلا ةضهلل ةجيتن تماق ىلا « ةلماعلا ديلل ةديدحلا قوسلا ىفارجوميدلا

 _ ةعانصلا بلط داز املك مهللتك تصقانت ) نيرجاهملا نم ةماه دادعأ مدق انك

 « ةيعانصلا قاوسألا عيسوتل ةمزاللا سسألا ةرجحلا كلت تلفك دقو ( ةلماعلا ديلل

 تاجتنملاو ةيلوألا داوملاب ديدحللا ىعانصلا عمتجملا نيومت ةيرورضلا تاليهستلاو
 ابروأ ى ديلاوملا ةبسن ىف ماعلا ضافخنالل ةجيتن ةكرحلا هذه تأده مث ةيئاذغلا

 . (نيتيملاعلا نيبرخلا نيب ايف فلآلا ىف ١5 طسوتملالدعملا ناك ) ةيبرغلا

 ديلا حيرست ىلإ ىربكلا ةيداصتقالا تامزألا هيف تدأ ىنذلا تقولا سفن

 نيب ام ةيببس ةقالع كانه نأ ىف كلش نم كانه سيلو ) ةلاطيلا راشتناو ةلماعلا
 5 ( نيرمألا
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 ةمخيضلا ةينيدعتلاتاعانصلاو ءبلصلاو ديدحلا ةعانصو نداعملا جارختسا نإ
 ةيندعملا لكايملا ) ةيمومعلا لاغشألا تامهمو ةيعانصلا تامهملا جتنت ىلا
 تال'و ( نفسلا « تارطاقلا « تابرعلا « نابضقلا ) لقنلا تادعمو (ىرابكلل

 3 وامكلا تاعانصلا ثللذكو ىيدعتلا لمعلا عقاومو ع ىناوملاو تاطخخا ىف مفرلا

 ةعانص ىف همادختسال كوك حف ىلإ ىداعلا مسفلا ليوحت ىلع بقرت ىلا
 هذه ع جسنلاو لزغلاك ةيديلقتلا تاعانصلا ىف ىكينكتلا ديدجتلاو « بلصلا

 ىف اهمادختتسال ةلماعلا ديلل ةلئاه ةئبعتب تطبترا ةديدحلا تاعانصلا ىف ةضهلا
 نيمدختسملا ددع عفترا « اهدحو اسنرف ىف « ةديدحلا لقنلا لئاسو ىقو ةعانصلا
 نييالم ةينامث نم برقي ام ىلإ 1855 ةنس ىف 56)١4ر٠*٠٠ نم ةعانصلا ىف

 هاجت اهناكس نم ”الئاه اعافدنا ةيناملألا ةيروطاربمإلا تدهشو . 1411 ماع ىف
 نم اًنينامأ انويلم 4٠ ناك ١91 ماع ىفو . 1810/١ ةنس دعب مجانملاو عناصملا
 لامعلا نم نيبالم ٠١ دهج ىلع نوشيعي « ًانويلم 60 غلابلا بعشلا عومجم
 نرق نم لقأ قو . ةيديدحلا كلكسلاو ىرحبلا لقنلا ىف نيمدختتسملاو نييعانصلا

 م وأ , ىلإ " نه ىمظعلا ايناطيرب ىف لقنلاو ةعانصلا ىف نيلماعلا ددع عفترأ
 ىدم ى ةيبرغلا ابروأ ىف ةيعانصلا ةروثلا تأبع « ماع لكشبو . نييالم
 ةيشع ىو . لامعلا نم ًانويلم نيرشعلا ىلع ديزي ام لايجأ ةثالث وأ ؛ نيليج
 نولوعي « ًانويلم نيثالث ىلإ ىلامجإلا لامعلا ددع مفترا « لوألا ةيملاعلا برحلا

 ريتعيو . ةيراجتلا نوملا وعل ىوق زفاح ةباثع اذه ناكو . نويلم ةئاملا ىلع ديزي ام
 صئاصخخ ناهذألل ديعي اب « ةلعاعلا ديلل ًاقيظوت ماوعألا رثكأ نم 1914 ماع
 ةعانصلا ىف نيلماعلا ددع عفترا ماعلا اذه ىفو . اير وأ ىف عبنصتلا لوألا ةلحرملا

 نريلم ٠٠١ ىلإ ةيعانصلا روجألا ىلع نودمتعي نم ددعو « ًاؤيلم ٠ ىلإ
 . ةمسن
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 جاتنإ ىف عيرسلا وهلا ىف ةالوأ © نيترصاعم نيتقيقح ربكأ لثمتت اذبو
 امامت ديدج زارط نم ىهو « تالصاوملاو لقنلا لئاسو جاتنإ تاودأو تامهم
 امأ . رشع نماثلا نرقلا ىف ةدئاس تناك ىتلا ةايحلا بيلاسألو كينكتلل رياخم
 نيرشعلا نرقلا ةيادب ىف اهدارفأ ددع لصو ةلماع ةقبط ءوشن ىهف ةيناثلا ةقيقحلا

 خيراتلا كلذ ىلبق ةيفارغللا ةعقرلا سفن نونطقي اوناك نيذلا ناكسلا ددع ىلإ

 . . نامزلا نم نرقب

 نيب « لبق نه ليثم هل قبسي مل زيامت مايق ىلإ ىدؤت قئاقلا هذه لوأو
 ةديدج لئاسو نوكلعو نوعنصي نيذلا كئلوأ نيب « ناكسلاو دالبلا نم نيتعوم#

 نوضرعتي نيذلاو ءاهنم نيمورحملا كلئلوأ نيبو ءآضيأ رامدللو تالصاومللو جاتنإلل
 1 . . مهترطيسو نيلوألا مكمل عوضخلل بيرقلا ىدملا ف

 .انيعارجاو اًنيفارغج- ناكسلا فينصت ةداعإ ىلإ انب ىدؤتق ةيناثلا ةقيقحلا امأ
 ةعانص ماودلا ىلع تناك رشع عساتلا نرقلا ىف تأشنو تماق ىلا ةعانصلاف
 ىأ) ةقاطلاب اهدمت ىلا مجانملا قطانم ىف امإ تلتكت « قارغج زيكرت تاذ
 عناصم ) نداعملا جاتنإ قطانم ىف لاوحلألا ضعب ىف تماق وأ ( محفلا ضاوحأ
 .تالصاوملاقرطءاقتلازك ارم لوح ت عرفتو تعستا وأ( نيروللا قبلصلاوديدحلا

 ىلعو . ليوقلا تويبل ًرقمو آقاوسأ تقولا سفن ىف تناك ىلا زكارملا كلت
 « رضحلا ىف نيزكرم ًاناكس « نووعانصلا لامعلا ربتعي فيرلا ناكس نم ضيقنلا
 ءايحألا ىف نونطقيو ةيلاعلا ةيناكسلا ةفاثكلا تاذ ةيعاتصلا قطانملا مهب ظتكت
 ةحاسم قيضأ ىلعو تاقفنلا لقأب « ةعرسلا هجو ىلع اهدييشت مث ىلا ةيلامعلا
 . ةيعانصلا ةروثلا بوشن ىبح ندملا ةضهل كرحلا ىه ةراجتلا تناكدقلو . ةنكمم
 ندمب تعفد ةطلسلا ةزهجأ نع ةرداصلا ةيرادإلا وأ ةيركسعلا ةردابملا نأ اك
 تحبصأ «رشع عساتلا نرةلا لصتنم ذنم نكلو . ةرئفلا تالت ىف عسوتلا ىلإ ىرخأ
 "الماك اقلخ نوكت نأ امإ 'ىهف . ىعانصلا روطتللآجاتن ةيبرغلا ابروأى ةنيدملا

 رهورلا ىو « ايتاطيرب ىف مجانملا ضاوحأ ىف تماق ىلا ندملاك « هدحو عينصتلل
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 ى جسنلاو لزغلا ةعانص ندم كلذكو « ىكيجلبلا ىسنرفلا محقلا صوتت .ق
 ىلع أرطت ىلا تاعسوتلا رمغت نأ ًاضيأ ثدحي وأ . خلإ « ةيزيلجنإلا ريشكتنال

 نوسدكملا لامعلا لكشيو . ”الصأ ةمئاقلا ةدقلا ةنيدملا « ةيعانصلا ىحاوضلا

 « ةسناجتم ةلتك « ةثيدحلا ةيعانصلا ندملا ىفو ةديدحلا ةيلامعلا ءايحألا ىف

 فلتخمو . نكسلاو ىداصتقالا ىوتسملاو « هتاقالعو لمعلا فورظ هباشتل

 تاعمتج نعو « ةقباسلا ةيعارزلا تاعمتجملا نع اًئيرذج ًافالتخا ىعانصلا عمدجما
 نيحالفلا تائف نم هل نيمزاللا دارفألا دمتسيهنكلو . ةرصاعملا ةيعانصلا ريغ دالبلا

 تارامتسالا ىواستمدعو « يهوقلا لخدلل نيابتملا عيزوتلا روص اهرصتعت ىلا

 ش . فيرلا نم ةرجحلا ىلإ اهب عفدتو « ةيلآلا

 ةيراجتلاو ةيرادإلا ل :دئاظولا ددع نم ديزي امم ديقعت قوسلا مظنت دازيو

 ربكأ ددعب مايقلا بع ةديازتم ةروصب ةلودلا 'ىلع عقيو . ةرمتسم ةدايز ةيلاملاو
 لامعألا ىفو ةماعلا حلاصملا ىف نيمدختسملا ددع عفتريف . تامدحلا نم ربكأف

 . صاخلاا عاطقلا ةيلاملاو ةيراجتلا '

 « ةيجاتنإلا لامعألا ةفك ماودلا ىلع حجري ناكسلل ىنهملا عيزوتلا نكلو

 ددع للصو دقف . ( لقتلاو 0 لاغشألاك) جاتنإلا ىف ةرشابم موست ىلا وأ

 ةفاك ىف نيلماعلا عومجم نم / 7١ ىلإ لقنلاو ةعانصلاو ةعارزلا ىف نيلماعلا

 253 ىلإ ةبسنلا هذه تلصوو ) 1918 و 19375 نيب اهف « ةيبرغلا ايروأ دالب

 . ( ةدحتملا تايالولا ىف

 : ديدج ىعانص عمتجم داليم ( ب )

 رعس ضيفخت فدهست ىلا ثاحبألا طيشنت ىف ١9٠ ةمزأ تماس

 صاقنإ ىلاتلابو «٠ ليغشتلا نمز ضيفختب كلذو « كالبسسالا ةدايزو ةفلكتلا

 تايالولا ىف ”الوأ تحتتفا اذبب و . نيعم جاتنإ قيقحتل لامعلا نم مزاللا ددعلا

 جاتنإلا بيلاسأ ىق ةديدحلا تاليوحتلا نم ةرتف ء ابروأ ىف مث « ةدحتملا
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 برحلا بوشن بحاص ىذلا ىعانصلا دوهجملل ةجيتن اهعرس تداز « ةيكينكتلا
 .(خلإ « ايروك برح « ةدرابلا برحلا ) اهيلع تيترت ىتلا راث لاو ةيناثلا ةيماعلا

 نرقلا ىف ةيعانصلا ةروثلل ةزيمملا صئاصخلا ةفاك ثحبلا طاسب لع حرطو

 عنص ةيلمع ىف هتيكو لمعلا عون هب دسجتي ىذلا بولسألاك « رشع عساتلا
 ناكسلا نيب ةبسنلاو « اهيردتو ةمدختسملا ةلماعلا ديلا ةعيبطو « قابلا جتملا

  رشابم لكشب هيف نومهسي ال نيبذلا نيلماعلاو ةرشابم جاتنإلا ىف نوكرتشي نيذلا
 . ىرضحلا روطتلاو تاعورشملا قارغللا نيطوتلا طورشو سسأو

 داصتقالاو عمتجملل ديدج لكيه ىلإ ىدؤتل نكت مل تاليدعتلا هذه نكلو

 بعصي « ةديدج- تايلمعل ةيادبلا ىوس تسيل تالوحتلا هذه نأو . نييعانصلا

 لك نع اهراث آو اهرهوج ىف فلتخت اهنأ كردن انك نإو « نآلا اهجئاتن ديدحت

 يس اف

 لمعلا عون هب دسجتي ىذلا 5 وه تالوحتلا هذهل لوألا روماو

 بولطملا تقولا نيب ةنراقملل هجو كانه سيلف . ىئاهلا جتنملا عنص ةيلمع ىف هتيكو
 ذنم ةيلمعلا سفنا آبولطم ناك ىذلا تقولاو اًنيلاح جاتنإلا ةيلمع ىف ليغشتلا

 ةيجاتنإ ومن ىلإ ليغشتلل مزاللا نمزلا ضافخنا ىف ببسلا عجريو . ًاماع نيرشع
 سوءر راهتسا ىف نمكي لوحتلا اذه طرش نكلو . هتءافك ىرحألابو لمعلا

 ثامألا قف صصختتلا نم ةجرد ىلعأ ىلع لمعلا كلذ ىف امب « لمعلاو لاومألا

 عنصل مزاللا لمعلا مس ةن دادزيو . ىلآلا جاتنإلل ةديدج لئاسو ءاشفإب ةصاحلا

 اضيأو « ةنيايتم ا ةيكينكت تايوتسم ةدع لع معي ناك نإو « ام ءىش

 جتنملا عانص ليوحت نم ًاعون دبشنو . ةماع ةفصي ةفلتم تاعورشم لخاد

 آمْخض اليومت ىلتت ىلا تاعورشملل ةبسنلاب مهتاقالع ىف ايراتيلورب ىلإ ىئاهلا
 ركتبت. وأ جتنت ىلاو ء ةيكينكتلا تادعملا ةيحان نم عيفرلا ىوتسملا تاذو ةياغل

 ةلماعلا ديلا ةعيبط تريختو . عينصتلل ةثيدحلا بيلاسألاو ةديدخلا تالآلا

 زياعلا هيف دتشي ىعانص عمتج هلحم لج دق ىراتيئوريلا هياشتلاف . ةمدختسملا
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 باعصأ » ةبكلم  ًاساسأ هتيعبت ىف عمتجلا رارمتسا ضر اذه « يدايقلا جردتلاو

 « ىضاملا ىف رومألا هيلع تناك ام قوفت ةجردب « لاومألا سوءرل « لامعألا

 . نايحألا بلغأ ىف ةمخض ةروصب ةيرورمضلا تارامتسالا مجح ديازت ببسب

 ىوذ نيثحابلاو رداوكلا ةبسن « ماودلا ىلع عفترت ىعانصلا عمتجلا اذه ىو
 دمتعي اك ع ةصصختملا ايلعلا سرادملاو تاعمادلا ىجيرخ ىلاعلا صصختلا

 دحأ نع لقي ال ام دعب ىلا ملعتلا نم اهجيرخت متي ىلا ةطسوتملا رداوكلا ىلع

 ةباقرلاو مكحتلا تايلمع ىلع نوربجي نيذلا لامعلا ىلعو « ةساردلا نم ًاماع رشع

 ةرشابملا ةيجاتنإلا تاكرخلاو ىنامسحلا دهحلا ناك نإو « ةريبك ةظقي بلطتت ىلا

 تالآلا ةرادإب قلعتتف ةصصختملا ريغ لامعألا امأ . موي دعب ًاموي لقت « اهيف

 اهترئاد قيضت ىلا تاعاطقلا ضعب ىف الإ اًنقاش ادهج بلطتتال ىهو . ةطيسبلا
 نيمدختسملا ددعف كلذ عيو . مجانملاو ةيبومعلا لاغشألاو ءانبلاك « موي دعب ًاموي

 كرثت ذإ « رارمتساب صقانتي لامعألا هذبي نودوقي نيذلا ةيعانصلا تاكرشلاب
 نيوكت ىلع ريبك ليدعت أرط دقل . ةريبكلا ةيعانصلا دالبلا ةفاك ىف نيرجاهملل
 نيب تامادص دعت مل لمعلا تاءادص نأ هذهل قادصم ريخو « ىعانصلا عمتجلا

 ؛ ةلماشلا ةلكشملا حرطت تحبصأ لب « ىديلقتلا لمعلا بحاصو ايراتيلوربلا

 ةعومجو « ةلودلا ةينازيمو « لاملا سأر عير نيب جاتنإلا دئاع عيزوت ةلكشم
 مهعضول ةجبتن «فالتخالا ةديدش تافاكم نوقلتي نيذلا دارفألا نم ةياغلل ةنيابتم

 ةقحلملا ةيكينكتلا تاعورشملا ةعومجم ىف وأ « عورشملا ىكينكتلا زاهبا ىف

 . ةماعلا تامدحلاو

 ثاحنألا ديوزتل ةمزاللا ةتحبلا ثاحألا .كلذ ىف اب  ثحبلا لامعأ نإ

 قاطن عاتستال ًاديقعت دادزت ىلا ةيلاملا لامعألاو . ةديدحلا تايطعملاب ةيقيبطتلا

 تاعورشملا نم ًاريبك ًاددع مضت اكباشت رثكأ تالاجم ىلإ ةيعانصلا تايلمعلا
 « ماع لكشب ةليوط تناك نإو لجألا ةنيابتم تارامتسا بلطتتو « ةفلتخملا
 ةددجتملا تامولعملا رفاوت ةرورضو « قيوستلل ةددعملا تاجتنملا عيونت كلذكو
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 لثمي اذه للك « جاتنإلا لئاسو عونتو تاجعتنملا ضرع روطت نع ماودلا ىلع
 نكمي ال ىلا ىنهملا طاشنلا نم ةديدج طامتأ ريوطتل ةماهلا لماوعلا نم اضعب
 تناك نإو « تادعملاب ةيعانصلا تايلمعلاو تاعورشملا زيهجتل اهنع ءانغتسالا

 ىلا تامزألا ةدش تلد دقو . ةيجاتنإلا تايلمعلا قف ىدام لكشي لخدت ال
 ساسأ ىلع جاتنإلا رارقتسا دمتعي نأ نم دبال هنأ ىلع « ةيملاعلا قاوسألا تباصأ

 ةليوط ةسايس عضوت نأو « بناج نم ىلخادلا كالهسالل روطتم قوس مايق نم
 ىلع ءارولا ىلإ اهعفدت وأ « ربتآ بناج نم ةيجراخ قاوسأ دوجو نمضت ىدملا
 ليومتو « ةيكينكتلا ةدعاسملا ةسايس ) اهب جاتنإلا فيبكتل ىاكلا ردقلاب لقألا

 ثادحألا راركت قالت اندرأ اذإ اذه ( خلإ « لجنألا ةطسوتم ضورقب تارداصلا

 نالعإلاو ةمدخلا تاطاشن رثاكت اذه ىلع بترتيو . 191١ ماع ةمزأك ةريطخلا

 لكشب ةجتنملا ريغ تارامتسالا ةيسن دادزتو . ةماعلا تاقالعلاو عئاضبلا عيزوتو
 نم ةجتانلا حابرألا لهاك لقثتو « تارورضلا هذه ةلمج ةهجاول رشابم
 اهطاشن قيرط نع رارقتسالاو نمألا هل لفكت اهلكلو اهيلع روجتو « جاتنإلا

 ىهيدبو ؛( ةيلخادلا قوسلا عيسوتب ) نيكلهسملا ددعل اهتدايزو صاخلا ىيظولا
 ىذلا ردقلاب الإ اهلبقت الو لامعألا هذبب موقت ال ةريبكلا ةيجاتنإلا تاعورشملا نأ

 نيب قرفلا ةدايز ىلإ « لمعلا ةيجاتنإ ومنو « ةديدلا جاتنإلا بيلاسأ هب ىدؤت
 . ةريبك ةدايز عيبلا نمو ةفلكتلا نمت

 ةينهملا تاطاشنلا بيصن ناك « 1945٠ ةنس ى أدب ىذلا دقعلا ةيادب قو

 1/80 و « (ادنلوه ) /. 48 نيب حوارتي « ةيبرغلا ابروأ ىف ةرشابع ةجتنملا ريغ

 لبق نادلبلا لك ىف /. 0 نع لقي ام لباقم (ةيداحتالا اينالأ ةيروهمج )
 /.45 لباقم /.55 ىلإ ةدحتملا تايالولا ىف ةبسنلا عفترتو . ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 ةعارزلا ىعاطق ريغ ىف نيلماعلا ريغ ناكسلا ةبسن ديزت اذبو . 14974 ىف
 برقي ام ىلإ لصتو « ةيلامشلا اكيرمأ ىف نيلماعلا ناكسلا فصن نع « ةعانصلاو
 . ةيبرغلا ابروأ ى فصنلا نم



 فو

 ةليدج تاهاجتاو ديدج كينكت : ايناث

 روطتلا ناك « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ىبحو لب « رشع عساتلا نرقلا ةيابل ىح

 لئاوأ ىف اهليغشت ىف ادب ىلا ةيلوألا داوملابو ةينفلا سسألا ىلع مب ىداصتقالا
 ىلع تاعانصلا عاونأ تلظو « مالا داوملا كالهتسا عفترا دقو . ةيعانصلا ةروثلا

 « ةيديدحلا كلكسلا تادعم ةعانصو « ةيرحبلا تاعاشنإلا : هيلع ىه ام

 « ةيعانصلا تاودألاو ءةيمومعلا لاغشألاو ( تاونقلا قش ) ةيندملا لابعألا تادعمو

 داومو ةيوامكلا 'تاعانصلا ناديم ىفو « ةيندعملا تاعانصلا ناديه ىف ةحلسألاو

 ةشمقألاو «٠ محلا ةلاعم نم ةجتانلا داوملا ةصاخو « تابصخلاو ةغابصلا

 . جسنلاو لزغلا ةعانص ناديم ى ةيريرحلاو ةيفوصلاو ةينطقلا تاجوسنملاو

 ندنل قوس ةصاحخو « ةيملاعلا قاوسألا ىف ةلوادتملا ماخلا داوملا ةمئاق ترمتساو

 « ةدودحم ةمئاق ترمتسا « نرقلا ةيابن ىبح ىبسيئرلا نزْغا رودب موقت تلظ ىلا

 مدقي ىذلاوه فيرلا لظو . ايبسن ةطيسب تايلمع ةيعانصلا تايلمعلا تيقب امك
 لامعلا دادعإل طرتشي نكي ملو . عنصملا ق اهبيردت ىرحي ىبلا « ةلماعلا ديلا

 روطتلا لثمتيو . املس ًاباعيتسا لوألا ىئادتبالا ملعتلا باعيتسا ىوس ددحلا

 دقعت نم لالقإلا ىف « رشع عساتلا نرقلا ىف ققحت ىذلا ىساسألا ىجولونكتلا

 « لمعلا ميسقت ةدايزب اذه مث دقو « اهم مايقلا نيعتي ىلا تاكرحلاو تاءارجإلا

 : «روليت ١ اهب ىدان ىلا ةيملعلا ةرادإلا بيلاسأ مادختسا ) تايلمعلا طيمنتيو

 « لمعلا ةءافك تعفترا دقو . ( خلإ تايلمعلا ةئزجتو « لسلستلا ماظنب لمعلا

 « اكيرمأ ىف تعضو ىلا جهانملا قفو تمظن ىلا ةمخضلا عناصملا ىف ةصاخي

 نع ةرابع وه اك" لظ ذإ . لمعلا رهوج ىلع رييغت ىأ عقاولا ىف أرطي مل نإو
 مهست ىلا ةيلوألا تادحولا نم ريبك ددع ىلإ مسقنت « تاكرحلا نم ةعوم+
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 2١78 تتفملا لمعلا » هنإ . منصلا ماتلا جتتملا ليكشت ف ىلاوتلا ىلع اهرودب لك

 تال "لاف . ةجتنملا ةكرحلا ريثأت هيف زين نأ عيطتسن لاوحأألا بلغأ ىف انك نإو

 نم ديزت ةليسو وأ ةادأ نع ةرابع تيقب « اهمسا هيلع لدي اك « ةيل آلا ددعلاو
 امنإ « لماعلا هثدحي ىذلا عقادلل ةجيتن لمعت ذإ ىهو « لماعلا تاكرح ةيلاعف

 تلظ نإو « ةيكيناكيملا ةقاطلا نم هقبطت ام لضفب هريثأت نم فعاضتو ربكت

 . « ةادأك و اهلمع لصاوت

 تقلطأ « ةئجافملا تاريختلا نم ةلسلاس ترهظ « نرق ضصن نم لقأ ىفو

 دادزي ةعونصملا تاجتنملا نم ةمئاقو « ةديدج ةيلوأ داومو ةقاطلا ةديدج رداصم

 : ةيراجتلاو ةيكينكتلا ةسفانملا تايلمع لالخ آضعب اهيضعب ىحتنيو . ماودلا ىلع اهوط
 درجم ةلآلا دعت لو . مئاد لكشب اهيف رصتنت نأ ةيوامكلا ةعانصلا داكت ىلا

 « ىوصقلا تالاحلا ضعب ىفو . هلحم لحت تحبصأ لب ناسنإلل دعاسم لماع

 اهب مايقلا عيطتسي ال ىلا تايلمعلا ضعب تزجتنأ ذإ « هيلع قوفتلا نم تنكمت

 وزغ متو (ىقورتكلإلا لقعلا ) امهتاذ ىبهذلا قلخلاو ةيلقعلا ةيلآلا ناديم
 وحن هجتنت لاصتالاو ةلسارملل لئاسو مادختسا لضفب « ةثالثلا هداعبأب ءاضفلا

 > ( توصلا ةعرس قوفت ةعرسب لاصتالاو لقنلا ) ةيروفلا

 هجتني امو هزجني ام اهمالدعم قوفت تالآ عنصيو ناسنإلا عرج ام ردقبو

 ثحبلا طاسب ىلع ًاحورطم « هسفن لمعلا موهفم حبصي ام ردقب « هسفنب
 ' 2 .ةشقانللاو

 ةديدجلا ةيلوألا داوملاو ةقاطلل ةديدحلا رداصملا ةئبعت ( ) ١

 . محف نط نويلم اهلكأب ةيملاعلا ةعانصلا تكلبتسا 1931 ماع ىف

 , ةيبرغلا ابروأ جاتنإ براقو «ًانويلم ,ه٠5 نع لقي ام اهنم ةيلاهثلا اكيرمأ تجتنأ
 دكيولو . نط نويل ٠٠١ ىلع ”اليلق ديزي امتجتنأ دقف ملاعلا ةيقب امأ . مقرلا كلذ

 )١( سيراب نامدرف . ج 196605 .
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 ةيئاب رهكلا تادعملا امأ « نط نويلم ه٠ ىلإالإ لصي لورتبلل ىملاعلا كالهسالا
 . ةيلامقلا بلألا لابحي ىلوألا براجتتلا روط ى لازت ام ٍتناكف

 ةءافك لباقم - نط ىرايلم محفلا كالبتسا غلب « ماع نيسمخم كلذ دعبو
 نيسحت ببسب « 151 ىف اهليثم فعض ىلع ديزت ةيعانصلا ةردقلاو ةقاطلا ىف
 قابرهكلا رايتلا جاتنإ ىف ةمدختسملا تالآلا لثم) ةمدختسملا تالآلا

 ع« تينجللا ١ نم نط نويل ٠٠١ اهيلإ فاضي نأ نسيو« (ةيرارحلا تاطخغلاب
 محفلا نع نط نويلم م١٠ ىلاوح ةيرارحلا اهنقاط ىواست

 ه.٠ نم رثكأ ) ىعيبطلا زاغلاو ( نط نويلم 1٠١ ) لورتبلا جاتنإ نأ الإ
 غلبت مفلا نم ةيك اهل همدقت امىواست ةقاط ةعانصلل لفكي ( بعكم رم رايلم

 ىف ةءافكلا نم ىلاخلا ساسألا ىلع كلذو ) ىلاوتلا ىلع نط ل١٠ و ٠
 اهجاتنإ غلب ) ةيئايرهكلا تاطلا ىطعتو . (ةقاطلا جاتنإ ىف محفلا مادختسا

 نع ةجئتانلا ةقاطلا ىواست ةقاط 2« (5' قى ةعاس تاووليك رايم ٠

 1 محفلا نم نط نويلم ٠
 / 15 ىلإ / 44 نم 1959و ١51١1"ىتاع نيب ايف حفلا بيصن ضفخناو

 كالهتسالا تارم عبرأ هيف فعاضت ىذلات قولا ىق « كلبسملا دوقولا عومجم نم
 لالخ ةقاطلل ةجتتنملا داوملا ةءافكى ةدايزلا عضو عم ) ملاعلا ىف ةقاطلل ىلامجإللا

 ةجتتنم داوم نيب لادبتسا ةيلمع درع كلت نكت ملو . (رابتعالا ىف ةدملا هذه
 تامادختسا ءاب رهكلاو ةينوب ركورديهلا داوملل نأ ذإ . هباشتم مادختسا تاذ ةقاطلل
 ةداك اهرود نع رظنلا ضغب « هتاذ ةقاطلاجاتنإ لاجم ىف ىح « آمامت ةديدج
 . ةفلتا# تاجتنم ىف ىجولونكت دعاسكو ةيلوأ

 . ةقاطلا داصتقا روطت ىف تاهاجتا ةدع نيب زين نأ نكميو
 ةقاطلاب اندمت ايرهكلاف - : ليغشتلا تقو ىف هانتم ريغ ضافخنا <«

 ةيلورب تاجتنم مدختسي ىذلا كرما ةرادإل مم زاللا تقولاو . ةيروف ةروصب
 . ةيراخبلا ةلآلا ليغشتلمزاللا تقولا نم ريثكب لقأ « هسفن لزيدلاكرحلا لب « ةفيفخ



 غو

 « ةيزاغلاوةيلوريبلا تاجتنملاف: ىهانتماللا مسقتلل ةكلبسسملا ةقاطلا ةيلباق م

 نكمي ىلوأ باب نمو . ةريغصلا ةزهجألا نم ريبك ددع ىف اهمادختسا نكعي

 هذهو . ءاوس دح ىلع اهرغصأو تالآلا مخضأ ليغشت ىف ابرهكلا مادختسا

 « ةديعي تافاسمل ةمدختسملا ةقاطلا لقن ةيلمع نع لصفنت ال ةئرجتلل ةيلباقلا

 ةلصتملا عيزوتلا تاكبش قيرط نع اهلقن وأ « ةنوزذلا تايمكلا ةئزجتي ءاوس

 . (ةقاطلا لقذ طوطخو بيبانألا ) ةغلاب ةقدب ضعبلا اهضعبب

 درجو . ةقاطلا مادختسال دودح كانه دعي مل ةيلمعلا ةيحانلا نف « اذهلو

 نم حمسي « عيزوتلا مظنتو « كالبسالا نيطوت جمارب نيب طيسبلا قيستتلا

 . 11 ناكمىأ ىف ةقاطلا كالهتسا نمضتت ةيعانصةيلمعةيأب مايقلاب ةيكينكتلا ةيحانلا

 داوملاف - : اهم ةجرختسملا ةوقلل ةبسنلاب ةقاطلل ةجتنملا داوملا نزو ةل آف

 ةوق ىطعت « ناريطلا ىف همادختسا ب بسب نيسوريكلا اهرهشأو « ةفيفحلا ةيلورتبلا

 ءاضفلا تابكرمو خييراوصلا قالطإب صاخلا دوقولل نإ لب . اهتزول ةبسنلاب ةمخض

 ةغلاب ةءافك ىلع 0 نأ نكمي ةيرظنلا ةيحانلا نمو . اهم ربكأ ةءافك

 لامعتسا تاذ رئاظن لكش ىف هنم ناك ام ةصاخخ ع موينارويلا نم عافترالا

 نزولا ف ًاقئاع دجت ةيساسألا ةدامللا هذه ةزيم نكلو مف ران مويناروي ) لماك

 ردصم اًيلاح موينارويلا سيلف كلذاو .ىرذلا عاعشإلا نم ةياقولا ةيطغأل ريبكلا

 . نزولا ةفيفخخ نوكت نأ نم دبال ىلا تالآلا ىف ةقاطلا

 ةقاطلا نم ةمخض ةيك جتنت ةيرذلا داوملا مدختست ىلا ديلوتلا تاطحم نأ الإ

 ةجتنملا داوملا تسيلف ةلاحلا هذه قو . هفات نزو تاذ ةدامل اهكالهسا لباقم

 . اهدلوت ىلا تادعملا لب « ريبكلا نزولا ىف ببسلا ىه ةقاطلل

 نإ ثيح -: اهجاتنإ كارمو ةقاطلاءادختسانكامأ نيبلاصفنالا ديازت

 طوطخلا - لامكالا وحسن لقنلا لئاسو هجتتو « صقانتي ةقاطلا رداصم نزو

 وحن ةقاطلا فيلاكت ليم :- اهريغو ةيئاملا ىراجملا عاونأ فلتخمو ةيئابرهكلا

 .اهلقن لئاسو ةقاطلا ديلوت فيلاكتب قلعت لا تارابتعالا ىه طقن اهم دحب نأ نكمب ام (1)
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 رداصملل ةلبقملا تالامحالا كلذ ىلإ فضأ . نكامألا فلتمم ى ىواستلا

 رداصملل وأ « مويروثلاو موينارويلا لثم( ةنماكلا اهتقاطي ةنراقملاب ) نزولا ةليئضلا
 ليقثلا نيجورديملا ىلع ىوتحي ىذلا رحبلا ءام لثم ناكم لك ى ةرشتنملا

 ىف هتاون رههب هنم ةقاطلا جارختسال زيلجنإلا ءاملعلا ىعسي ىذلاو ( نويرتيد )

 ىلا لماوعلا ىلع ءاضقلا ىلإ هلك كلذ ىدأ دقو « عافترالا ةغلاب ةرارح ةجرد

 « اهلايقتساو ةقاطلا جاتنإ قطانم ىف تاعانصلل ىديلقتلا نطوتلا مثحت تناك

 ش محقلا ىف ًاساسأ لثمتت تناك امدنع

 رعس ضاقخناو « جارختسالا ىف ةمدختسملا تارامتسالا مجح ديازت ٠
 ةصاخوءزاغلاو لورتيلا لثمءةديدحلا ةقاطلا رداصم نإ: ةجتتنملا ةقاطلل ةفلكتلا

 .جاتنإلا ةيلمعب ءدبلل ةياغلل ةريبكلا ةدصرألا صصخت نأ بلطتت ةيرذلا ةقاطلا
 ةعرسب تاءاشنإلا كالهتسا ميف «رارمتسالا نمضت ةروصب تأدب ام اذإ نكلو

 وحن ةفلكتلا راعسأ هجتت اك . ةفيفط لالغتسالا فيلاكت حبصتو « ةيفاك

 « عاضوألا هذه ىلع ليلد ريخ ةيلورتبلا تاعانصلاو . ةريبك ةعرسب صقانتلا

 ماجحأ تاذ تاراعتساب اهلمع تأدب ىلا تاكرشلل حابرألا ىلعأ لفكت ذإ

 . ةيفاك

 تناك دقل - :ةقاطلل ةجتنملا تاعانصلا ةيكينكتلا ةربحلا ىوتسم عافترا ه

 لئاوأ ىف كلذو «ةيندبلا ةوقلا مادختتسا در ىلع دمتعت « محفلا جارختسا لامعأ

 ةديدخلا لاكشألا جاتنإ بلطتي كلذ نم ضيقنلا ىلعو . لقألا ىلع اهدوهع

 مزلتستو « ىملعلاثحبلا تايوتسم ىلعأ نم دعت « ةيلوأ ثاححأب مايقلا « ةقاطلل
 ليلق ددعل الإ اهبيردتو اهدادعإ رسيتي ال « صصختلا نم ةيلاع ةجرد ىلع ةلامع

 ٠ . دالبلا نم

 ريغ لمعلا ةرم ةيكيناكيملا ةقاطلا جاتنإ ناك غ ةيعانصلا ةروثلا ةيادب فو
 مويلا امأ . ةلماع دي ةيأ ةطاسوبو ناكم ىأ ىف مي نأ نكمي ىذلا صصختملا
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 « ًامدقت ةيكينكتلاتاراضالا رثكأل ةرمث « ةديازتم ةروصب رمألا اذه حبصأ دقف

 . ًاريخأ ًاهاجتا لجسن اذهو . صصختلا نم ةيلاع ةجرد ىلع نيينف لمعل ةجيتتو

 : اهب ةصاخلا تادعملإو ةقاطلا ديلوتل نيبولسأ نيب زييفلا +

 صصخت ىلإ: جاتحي الو تينجللا ىلع وأ محفلا ىلع دمتعي ىديلقت بولسأ
 تايلمع ةفلختملا دالبلا تايداصتقا هب أدبت ىذلا بولسألا وهو لمعلل لاع

 . اهيف عيتصتلا

 وهو « ةيلاع ةينف ةربخ ىلعو ةيلاملا تاراهتسالا ىلع دمتعي ديدج بولسأ
 8 - ةيعانصلا نادلبلا بولسأ

 لكاشللا تناك « نيرشعلا نرقلا ةيادب ىتحو رشع عساتلا نرقلا ىفو

 ةيسايسلا لكاشملا نكلو . ةيعانصلا ةيفارغخلا ليكشتل آعساح ”الماع دعت ةيكينكتلا

 ناكم ىأ ىف موقت نأ نكمي ةعانصلاف . ةريبك ةجرد ىلإ مويلا اهلحع تلح ةيلاملاو
 ةقاطلل ةدلوملا داوملا جارختسا عنمت وأ دحتل ةيسايس قئاوع ةيأ لخدتت الأ ىلع

 ةقاطلا جارختسال فورظلا ةئيهنل ةمزاللا تارامتسالا رفاوتت نأو « اهميلست وأ

 تاشنملا ليومت ىتح « نيبولطملا صاخشألا دادعإ نم ءادتبا « اهكالبساو

 ىصوت ثيدحلا زارطلا تاذ تآشنملا فيلاكت ةماخض نكلو . اهسفن ةدلوملا

 زيهجتلا نم لوأ ةلحرمب رورملا « ةيمنتلا ليبس الست ىلا دالبلا ىلع ضرفت وأ

 ايروأىف عينصتلا لوألا ةلحرملاب ةصاخلا ةيكينكتلا بيلاسألا مهلتست « تادعملاب

 ةراق وأ دلب ف همدعوأ حفلا دوجو نإف ثالذلؤ « اهديدجت دعب اكيرمأو ةيبرغلا

 . اهومت فورظ ىلع ًاريبك ًاريثأت رثؤي « ةيمنتلا ةلحرمب رمت
 « ةرمتسم ةروصب اهنزو لقي داوم مادختسا لقنلا لئاسوو ةعانصلا بلطتتو

 ةرارحخلا تاجرد رثكأو طوغضلا ىوقأ ةمواقم ىلع اهتردقب زاتمت تقولا تاذ ىو

 أ ؟رفوتت ال تافصاوملاو تاجايتحالا هذهو . ةدح كاكتحالا عاوتأ دشأو ًاعافترا

 . نم دبال ناك اذلو . رشع مساتلا نرقلا ى ناجتتي اناك نيذللا بلصلاو رهزلا ف

 اهرابتخا ىرحيو « لماعملا ىف اهفاشتكا متي ىلا « ةديدخلا كئابسلا ةعانص





 ه١

 ىف ةردانلا ةبرثلاو داوملا مدختتستو . ةعشألاب ىشزحللا اهبيكرت ريوصت قيرط نع
 نأ نييجولومحلا ىلع مصار تكد قاوسألا تعونتو . ةدقعملا تابيكرتلا ةعانص

 ًاريبك ثحبلا لحمداوملا راشتناناك اذإو .ةديدج لوقح نع ماودلا ىلعاوبقنيو اوثحبي

 . فيلاكتلا ةنراقم ىلع ًاساسأ دهتعئاهنأ ذإ « ةياغلل ةطيسب اهريفوت لكاشم تناك

 ةحيرم جارختسالا طورش تناك اذإ دادزي نأ تاراعتسالا مجمل نكعو

 ىبايسلا عضولاو « عيرسو نومضم لكشب اهكالهسال ةيفاك تطال

 ا ةليوط ةرتفل رقتسينأ جاتنإلل ىارغنللا عيزوتلل نكع اذهو .

 قوسلا لعجنت نأ نكميف « اهيعب نك امأ ىف ةزكرم ماحلا داوملا رداصم 8

 نوزخملاو ىطايتحالا نيوكتب ةعطاقملا راطحأو ةبراضملا تاريثأت نم نمأم ىف

 . ةديدش تاحبرعت رهظت جاتنإلاتاينحنم نأ دجن دق ةلادا هذه ىو . ىاكلا

 « ىرخأو ةينمز ةرت نيب بلقتي اهف روصحماو ةنيعم ةقطنم ىف زكرملا جاتنإلاف
 ةرلا نإ . ايبسن مجحلا ةدودعم قوسلا ىف ةلوادتملا تايمكلا تناك اذإ ةصاخو

 ةراص ةروصب راظنألا تفلي اهبلطو ةفيفحلا نداعملا جاتنإل ئاصحإلا ىبايقلا

 ماخخ وهو « «تيسكوبلا » جاتنإف . ةديدنللا ماخلا داوملل ديدشلا جايتحالا ىلإ

 19174 ماع ىف عفترا مث نط 9800٠٠ نع 1931 ماعىف دزي مل « موينولألا

 1951 ماع ىفو «نط نييالم ؛ ىلع اليلق داز 148 ماع ىو نط نويلما ره ىلإ

 فصن لالخ ةرم ةئام نم رثكأ فعاضت هنأ ىأ « نط نويلم نيثالثلا زواجت

 ْ . . . نرق

 فصن نع ةيناثلا.ةيملاعلا برحلا ةيشع ع6 تيزينجاملا 9 جاتنإ ىلامجإ دزي ملو

 . نط نييالمه ؛ ىلإ لصو دقف نآلا امأ ءريغال نط نويلم'
 ًاببرقت ًاماع رشع ةسخ ىدم ىف ةيديلقتلا نداعملا جاتنإ فعاضت اميبو .

 « ساحتلا ءزينجنملاو « ديدحلا نداعم ىهو ء (1958 1944 ماع.نيب)

 ثالث داز دق تلابوكلا ىلع بلطلا نإف . لكينلا»و صاصرلا « مؤركلا

 كالهسا ىف ةدايزلا حوارتتو « فاعضأ ةعبرأ موينمولألا كالهتسا دازو ء تاره



 هه,

 . هراعسأ تايلقتو قوسلا ةلاح بسح ع تارم ال٠ « ١ نيب مويسينغملا

 : ءايميكلا رود ديازتو « اهددعتو تاجتنملا عونت (ت)

 عطقلا ددع ديازتي الو . ةرمتسم ةروصب ةيعانصلا تاجتنملا ةعئاق عستت

 ىلإ عجري امم «بسحف اهحالصإ ىفو «ةزهجألاو تالالا بيكرت ىف ةلخادلا
 ىف جاتنإلا ةمئاق نإ لب ء ةسفانملا ريثأت ىلإ و متصلا تايلمع ىف رمتسملا ديقعتلا
 . ماع دعي ًاماع اهتانركم دادزت ءام ةعانص

 جاتنإلا تايلمعدقعت امه « هذه جاتنإلا بعشت ةيلمع ىف نالماع لخدتيو ش
 تاجتتنملا ددع ديازتو « جاتنإلا تادعم نم ًاديازتم ًاددع مدختست ىلا ىعانصلا
 ىعامتللا وأ ىدرفلا لامعتسالل ةيكالهتسالا علسلا ةرئاد لخدت ىلا « ةيعانصلا
 تالحملاو نكاسملا مزاولو ةيلزنملا ةزهجلألاو « تالصاوملاو لقنلا لئاسو لثم

 . بتاكملاو ةيراجتلا

 ونت ىف « ةصاخ ةفصب ءايرهكلا مادختسا مهاس ٠ ىكينكتلا ىوتسملا فو
 آددعت رثكألا ةيا آلا ةمظنألا ليغشت نم نّكم هنأل «هميمعتو تالآلا لامعتسا
 ةنيزللا نم ءادتبا تال آلا ضلت ىلع اذه قبطنيو . تاعرسلا نم ةعرس يأب

 سيطانخملا نم لب « ةجالتلا ىلإ ىنورتكلإلا لقعلا نمو نويزفيلتلا ةزهجأ ىلإ ةيلآلا
 ىلع عقو راودألا مهأ نكلو . مكحتلا ةزهجأ قدأ ىلإ ةيلاعلاةردقلا ىذ قاب رهكلا
 قباطت ةديدخلا داوملا نم اه ال ددع بيكرت نم تنكمت ىلا ءايميكلا قتاع
 . ىوامكلا قيلختلا ىلع اهتايناكمإ ببسب كلذوءةبولطملا ةيلمعلا تامادختسالا
 روصعلا ىف « ءايميسلا » ءاملع مالحأ ققحت نأ تداك ةثيدحلا ءايميكلا نإ
 ةيدعاقلا داوألا نم اهجارختساب ًاعونت ةيعاتصلا داوملا ريكأ بيكرت ىف ىطسولا

 عباطلا رهظيو . بشحلاو ىعيبطلازاغلاو « لورتبلاو « تينجللاو محفلاك ةعئاشلا
 تايلمعلا عيمج ىف رمتسملا اهرود ىف ةيوامكلا ةعانضلل ليصألاو صاحلا
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 ١91 - ١1454 نم ىربكلا ةيفارغللا تاعومجملا ىو ملاعلا ىف ءابرهكلا جاتنإ روطت



 نإ

 طاشنلا عاونأ لكل ةمزاللا جاتنإلا تاودأو كالهتسالا داوم رفوت اهنأ ىفو ةيجاتنإلا

 نيب ىجوأونكت زجاح كانه سياف . ةيكينكتلا ةراضحلا ىذ عمتجملا ف ىناسنإلا

 تايلمع عيمج ىف ءايميكلا لخدتو نداعملا فلتع جتنت ىلا تاعانصلاو ءايميكلا

 ةئيبس ىف لخدتت اك « زاغلاو لورعإلل ةيعانصلا ةحلااعملا فو « ةقاطلا عيوطت
 ةعانص امهو نيريبكلا اهيعرف قيرط نعو « ةيرذلا ةقاطلا جاتنإل ةمزاللا فورظلا

 ةفاك ىلإ ءايميكلا تبرست ٠ كايتسالبلا ةعاتصو « ةغايصلا داومو تافظنملا

 جسنلاو لزغلا ةعانص ىف ةالوأ ترهظ دق ءايميكلا تناكو . ةيمويلا ةايحلا ىحاوذ

 نم ريتعتف نالا امأ . زيهجتلاو « ةغابصلا داوم دادعإ ىف ١ دعاسم رصتعك

 عاطق ىف « ةرمتسم ةفصي اهقوس عستتو . ةيلوألا داوملل ةيساسألا رداصملا نمض

 نإو . ةيئاودلا تاجتنملل ةياغلل ضيرعلا ناديملا فو « ةعارزال ةمزاللا تاجتتنملا

 ةيوامكلا تاعانصلا اهمدقت ىلا تاجتنملاو داوملا ةمناقىلع ةرظن لأول لهذيل ءرملا

 اهءدختست ىبلا داوملا الذ ىف امب ىعانص عمتي ىف ةرسألا اهكلهتست وأ اهمدختستو

 دودح دوجوب لئاقلا موهفملا لءاضتن تاذلاب ءايميكلا ناديم ىفو . اهتانغ درج

 ضرع عونت ةدشلو ةديدعلا تايناكمإلا نم كلينكتلل رفوت امل « جتنملا ةردابمل

 . ًاضيأ اهراعسأو اهعوذ ةيواز نم تاجتتنملا

 : جاتنإلل ةديدج ةيكينكت بيلاسأ (> )

 ةرفط ثودحي صاخ هجوب تزيمت دقو ةيلاخلا ةلحرملا ودبت نأ لمتحملا نم

 ماودلا ىلع ىشخ دق انقح لماعلا ناك اذإو . ةلآلاب ناسنإلا ةقالع ىف ةيرهوج
 ى ةلآلاو ناسنإلا نيب ةقالعلا نإف « هلطعت ىلإ تالآلا مادختسا ىدؤي نأ

 ةيولطملا لمعلا ةيك تضفخ دق رشع عساتلا نرقلا ةلآق . ريغتلا لإ اهليبس

 دقف تاذ عمو « اهئيلعاف ةدايزو'ناسنإلا ةكرخ اهطيسبتب ةنيعم ةمهم زاجنإل

 . ال ةيلعافال ةدماج ىبت هنودي «ناسنإلل ةيسنلاب ادعاسم ”الماع ةل آلا مذهتلظ

 لب « ةلوانملا وأ جاتنإلا ىف ةلماك تايلمعب مايقلا ةلآلل دهعيف مويلا امأ
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 حبصأو . ةزهجألا ليغشتل ةرمع ًاضيأ هسفن وه ةيكيناكيملا تايلمعلا ىف ركحتلا نإ

 ةطساوب و « اهفقوتو ةيل آلا تايلمعلا ءدب هجويل ديعب نم الإ لخدتي ال ناسنإلا
 دق ىذلا لطعلا نع « ًاضيأ ديعب نمو « ناسنإلا راطخإ متي لاسرإلا تالآ
 تايكرمو ةيعاتصلا رامقألل ىكلساللا هيجوتلا .وه اذطل ناهرب ريخو . ثدحم
 ىف اًنيمويامادختسإ كينكتلا اذهل نإ لب اهتاذ ( ةرومعملا) جراخ ىف ىأ ءاضفلا
 تاكبشل ةمخضلا تاليوحتلا قو بلصلاو ديدحلا ةعانصل ةثيدحلا تآشنملا

 مسا تحت بتاكملا لاغشأ قو ةيكيناكيملا تاعانصلا ىو ةيديدحلا كلكسلا

 . « ةيموتألا » وهو عيمجلل ًافورعمو اعئاش حبصأ
 ليوحتلا تالآ مادختسا امه ةيموتألا لاكشأ نم نالكش انه انرضحمو

 تايلمعلا نم ةلسلس لحم ليوحتلا تالآ تلح دقف . ةينورتكلإلا لوقعلاو

 ىلع مهنم لك لمعي « لامعلا نم توافتم ددعي لبق نم مت تناك ةيعانصلا

 بسانملا عضولا ىف اهعضتو عطقلا عنصت ةلآلا تحبصأف . ةفلتخم ةيلآ ددع
 اذهب موقت مث اهعيمجتل مثالملا ناكملا ىف كلذكو « اهيلع ىرجتس ىلا تايلمعلل
 ةئيضم ةحولب ةلصتملا مكحتتلا ةزهجأ نيبتو . . . خلإ عطقلا طبضتل عيمجتلا

 ىلع ةزهجألا كالت ربت ةيداع ريغ ةلاح ىأ ثودح ةلاح ىو تايلمعلا ريس

 . فاقيإلاو نامألا تابيكرت

 ةعرسب باسحلاو فينصتلا تايلمع زاجنإ ةينورثكلإلا ةزهجألا تحاتأ دقو

 نولمعي نيفظوملا نم ريبك ددع دهج قرغتسي فورظلا نسحأ ىف ناك امم ةلئاه
 تايلمعب موي نأ ىنورتكلإلا لقعلا عيطتسيو . ةلصاوتم عيباسأ وأ تاعاس

 ناكمالا ىف حبصأ اذبو . ةيديلقتلا قرطلاب اهب مايقلا ىزولا نم نكي مل ةيباسح

 لاجم حتفو . تقولا كلذ ىتح لح نود تيقب ىلا لكاشملل لولح ىلإ لوصولا

 ىناديملا ثحببلا لام وه نيمأتلاو كونبلاو ةراجتلاو ةعانصلا لاجر مامأ ديدج
 . ةفاتعددلا عالطتسالاوؤبنتلا ىلعةردقلاىأ « مهتاباسه- اديدج دعب فيضي ىذلا

 اهتاريثأت رهظت ةليلق تاوئس ذنم ةيل الاب ىمست تناك ىلا« ةيموتألا » نإ
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 : ةيلاتلا روصلاب جاتنإلا ةرود ىلع
 . ةنكيملا قاطن عاستا ىلإ ىذؤت ه«

 . (لعفلا در ساكعنا اهم ) ةديدج ةينف بيلاسأ مدختست

 رفو ىلإ ىدؤتو ةينهذلا هلامعأ طسبأ كلذ ىف امب ناسنإلا لحم ةلآلا لحت «

 . ىتاسنإلا لمعلا ىف ليثم هل قبسي مل
 سكعني ىذلا رمألا ”الماكتم هديشرتو ء ةالاصتا رثكأ جاتنإلا ةرود لعجت «

 . اهسفن تاجتنملا ىلعو لب ةيجاتنإلا بيلاسألا ىلع

 ققحتي ثيحب هميظنت ميو .لامعالب عنصملا لمعي نأ ةلماكلا«ةيموتألاو ىبعتو

 تاطحم ضعب ىف ةروصلا هذه لثمتتو . ىفاسنإ لخدت ىأ نود لمعلل نيعم جمانرب
 مكحتلاب اهفاقيإو اهليغشت متي ىلاو ناسنإ ىأ اهب دجري ال ىلا ابرهكلا ديلوت
 . ديعبلا ىلايحلا لبقتسملا لاع لثمت ةلماكلا ةيموتألا هذه تناك اذإو . ديعبلا
 لسالس نوكتو مايألا رم ىلع ًاددع دادزت ةيثزج. ةيموتأ ”الامعأ رضاحلا دبشيف
 لمعلا ىلع دعي ل مل نإ ود ىهو ءاهنم تادحو وأ ةطيارتملا تايلمعلا نم ةلماك

 . 29. ريبك دح ىلإ هريثأت نم لعفلاب تللق دق اهنأ الإ ةيلك ىناسنإلا

 لامعألا لك زاجنإ نم نكمتنس اننأ دقتعن نأ ًامامت هناوأل قياسلا نمو
 اهتيلباق تاعاطقلا ضعب كانه نإ . لجاعلا بيرقلا ىف. ةيموتألا قرطلاب ةيرشبلا
 «نهارلا اهعضو نم ءازج لقأ نوكتس اهتجيتن نأل ةيموتألا لاخدإل اهريغ نملقأ

 ىوتسم بلطتت ةيلآلا نإذ هلك كلذ قوفو . اهريغ نع ءاطبب اهيف ومنت ةيجاتنإلاو
 .ًاعينصت تاعمتجملا رثكأ هب زاتمت ًارمأ اهلعجت امخض اًنيطايتحاو انيعم اًنيكينكت
 . ىرذلا ثحبلا لاجم ىف ثدحي ام كلذ لاثمو

 تالكشملا لح اهيلع ىلا لوألا نوكتس ةمدقتملا ةيعانصلا تاعمتجما هذه

 لمعلا لاكشأ نم مهريرحت مث نيدذلا ناكسلا تقو هيجوت ىلإ ةجاحللا نع ةئشانلا

 ىعامجالا رشتلا راد سيراب « ةيموتألا لع ةبراضملا « ناسورج . ف « تنسنف .ك ٠ )١(
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 تاطاشنلا طقف دصقن الو « ىناسنإلا طاشنلا نم ةديدج تاعاطق وحن ةميدقلا

 ةديدج تايلمع ىلإ ةجاحللا قلخت ىلا « ًاضيأ ةيكالبتسالا لب اهيف ةيجاتنإلا

 ضعبلا لوقي اك ةديدجلا ةيلامسأرلا ةلحرم ق كلذ ميس لهف .تامدخلاو جاتنإلل
 ؟ رخآلا ضعبلا لودي اك ةيعويشلا ىلإ ةيكارتشالا نم لاقتنالا ةلحرم ىف وأ

 ىلإ اهيرسب وعدم رصاعملا قارغخلاو . ةيبهذملا اهفورظو اهبناوج ةلكشملا نإ
 تارفطلا نم ديدعلل ةزيجو ةرتف ىف ةيموتألا اهضرعت دق ىبلا دالملا نيب قيقدلا زيقلا

 ةديعب تلاز ام ىلا دالإلا ثالت نيبو ء كالهسالاو جاتنإلل قارغجلا ني وكتلا ىف

 لدابتلاو نواعتلا لاكشأ ضلت# نعثحبلا ىلإ اهعفدي امب ةيموتألا باعيتسا نع '
 ةثيسلا جئاتنلا روصت عيطتسن ال اننأ عقاولاو . ةنكيملا ىف امدقت راكألا دالبلا عم

 ديأاب ةظتكملا دالبلا ىف اهناوأل ةقباس ةروصب ةيموثألا لاخدإ ىلع بترنت دق ىلا

 ىذلا تقولا ىف ء دحاو ليج ىف اهناكس ددع فءاضتي ىللاو « ةلطاعلا ةلماعلا

 راقتفايبسب لوةعم ريغ لصأ كاذ نأ نع الضف ءةمزاللا فورظلا هيفجضنت مل

 لثم ىلع لبق نم دبي مل حلاعلا] لاقي قحلاو . رامتسالا تايناكمإ ىلإ دالبلا كلت
  هباشتلا ىلإ هجتت هيف ةريثك ءايشأ نأ مخ قيمعلا زياعلا نم ةجردلا هذه



 كثلاثلال صلا

 مشععسانلا نمل ةيلابربمإ قاف

 ىلع ءاضقلا اهيف مت ىلا ةظحالا سفن ىف هتحاسم قيض ىعي مويلا لاع ذخأ

 لودلا اهلذب ىلا ةلواحنا كالت « ضرألا ديحوتل ىلوألا ةلواحملل ةيقبتملا راثآلا

 . اهنيطيس تحتو اهتحلصمل ًاقيقحت اهمتأف « اهريغ لبق اهيف عينصتلا مت ىلا
 راجفنالا ىلع ةبترثملا لكاشملا عم ناكم لك ى ةيسايسلا لكاشملا كباشتتو

 عجرت لكاشملا كات ظعم نكلو . كلينكتلا ىلع تأرط ىلا تارفطلاو ىناكسلا

 « ةينوسكس ولجنأ ةيروطاربمإ ىلإ ملاعلا ليوحتب ريبكلا ىملاعلا ملحلا كلذ سالفإ ىلإ
 . ىدولا قافتالا لود نيب هل كرتشم ركح ةماقإ ىوصقلا ةرورغلا ةلاح ىف وأ

 تلخت ابروأ دعيو . هلتحت تناك ىذلا ةرادصلا ناكمو اهقوفت ايروأ تدقفو
 لمآلا نع اهرودب « ةيلامسأرلا لبق نم ةطلسلاب ديدحلا ضوفملا « ةيلامثلا اكيرمأ

 ةحاسم ىف ةيكارتشالا ةروثلا ترشتنا ذإ . ىوسكسولجنإلا ملحلا قيقحت ف

 ةيرامعتسالاذ البلا. عمتاقالعلل ديدج ماظن نعحبلا ةلكشم تحبصأو . ةعساش

 ةبوعص عم « ىعامجالاو ىداصتقالاو ىسايسلا نزاوتلا نم اعون ققحي ةعيدقلا
 . ملاعلا ىف ةيسيئرلا تالكشملا ىد>إ « اذه

 .. اهتناكم ةدحتملا تائالولا ىلوتو « ابر وأ عجارت 0

 : ماظنلا ةأشن )١(

 . ةيحر ةديدج ًاقاف 1 ابروأ مامأ ةيعانصلا ةروثلا تحتف رشع عساتلا نرقلا ىف

 رشع سماخلا نينرقلا ىف تققحت ىلا ىمظعلا ةيرحبلا تافاشكتسالا نإف
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 ىلإ اهنعيبطي تدأ ىلا ةينفلا لئاسولاو تافاشتكالا لضفب تمت رشع سداسلاو

 مدخت مل اهرودب هذه نكلو . ىملاع قاطن ىلع لدابتلاو تالصاوملل لئاسو ءاشنإ

 ىلإ ةيبنجألا تاجتنملا ضعب ةردن لالغتسا ىلع موقي ىراجت داصتقا ىوس
 . ةردناا هذه ىلع ظافحلل دهاجي ناك هنأ ليلدب دح ىصقأ

 . لدابتلاو لقنلاو تالصاوملل ةديدج لئاسو روهظ ىلإ ةعانصلا روطت ىدأو
 « اهماظتنا دادزي لاصتا لئاسوب ةيضرعلا تاقالعلا بولسأ لادبتسا ىلإ ىدأ امم

 ىلع ةبراضم ةلأسم ةلأسملا دعت لو . رثكأف رثكأ اهتردق عستت هتاذ تقولا ىفو
 تاليبستلا لالغتسا وه ىرهوتملا رمآلا حبصأ لب « تاراقلا نيب لقنلا تابوعص

 رشع عساتلا نرقلا نم ىناثلا ضصنلا نم ةادتبا هنأ ديب . نأشلا اذه ىف ةرفوتملا

 ىف هيلإ ةجاحلا روهظ عم قفتي ديدحلا بولسألا لالغتسا ةيناكمإ تحبصأ
 ىعانصلا روطتلل ةدوجوملا ةيكيكدتلا دعاوقلا نأ رهظ ام ناعرسو . تالاجم ةدع

 عارسإلا اذه نأ مغر « جاتنإلا تالدعمب عارسإلاب حمست نأ نم قيضأ ابروأ ىف

 ى ةديدج قاوسأ حتفو لاومألا سوءر مكارت هيلإ عفدي ىذلا رمألا ناك
 . ةريثك تالاحي

 نداعملل ةديدج رداصم نع ابروأ جراخن ىف ءرملا ثحبي نأ نم دبال ناكو ٠

 اهريفوت نع ةميدقلا ةراقلا تزجسع ىلا ماحلا داوملا ضعب جاتنإل ىرخأ نكامأ نعو

 ةدئاف ققحتت ىبح ةفلكتلا روس طغض تلطتت ةسفانملا نإ . ةيفاكلا تايمكلاب

 داوملل راعسألا لقأي جاتنإلا متي نأ لجأ نم ىعسلا ىلإ اعد امب . جتنملل ةيزجم
 ىلاتلابو روجألا ىلع اهنمن رثؤي ىلا ًاضيأ ةيئاذغلا داوملا كللذكو ةيعانصلا ماحلا

 قطنم مكحب ىبروألا داصتقالا هجتاو . ىرخأ ةقيرطي ةيعانصلا ةفلكتلا رعس ىلع
 كلذ . نملا ةضفخننم ماحلا داوملل دراوم نع ةراقلا جراخ ى ثحبلا ىلإ هميظنت

 رطاخم فيفخت ىلإ ةجاحلا ًاضيأو عينصتلا مزال ىذلا ىعامجالا عارصلا نأ

 ايحيردت عفر دق هلك اذه « ةفلتخما دالبلا فىوقلا كالهتسالا ةيمنتب تامزألا

 ريبكلا قرافلا ثنو ٠ ايعانص ةمدقتملا دالبلا ىف ةصاخو ةلماعلا ديلا ةفلكت نم
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 ةيعارزلا تاجتتنملا راعسأتعفترا دقف ضرألا ىف لمعلا دئاعو ىعانصلا لمعلا دئاعنيب

 مدختست ىلا داوأا وأ « ةيتيزلا روذبلاو فوصلاو ناتكلاك ةعانصلا ىف ةمدختسملا
 « ةيعارزلا تاجتنملا راعسأ عافترا نم داز دقو . موحللاو حمقلا لثم ءاذغك

 ىلعأف ىلعأ ةبسن تزكرتف « ةيفارجويد ةروث مايقل ًامئالم آقرظ ناك عينصتلا نأ

 نماثلا نرقلا ةيابن ىف . ًارضحت ريكألا ةيعانصلا قطاتملا ىف نيكلهسملا نم

 فيرلا قطانم ىف نوشيعي ىزيلجنإ نويلم ١7 « ىسنرف نويلم ؟5 ناك رشع
 ةليلق ءازجأ ىلع رصتةت ةيعارزلا تاجتنملا ةراجت تناكو قاذلا ءافتكالا تاذ

 ىلإ ارلجنإ ىف نيكلبساا ددع عفترا نامزاا نم نرَقب كاَذ دعبو . ليصاحملا نم

 ةبسنبو 1/50 -ىلع ديزت ةبسنب عفترا اسنرف ىفو «مهددع لاثمأ ةعبرأ ىلع ديزي ام
 تددعتو درفلا كالبسا ديازتو . ادنلوهو اكيجليو ايناملأ ىف فعضلا ىلع ديزت

 : تاجيتنملاو هكاوفلاو رضخلا كالبتسا عفتريو زيحلا كالهتسا :ضفخني ًادبو « هعاونأ
 ةجردب فاتال ةلباقلا تاجتنملا ةراجت ظنت نأ ىرورضلا نم حبصأو . ةيناويحلا
 أشنت ملف . ةيرضحلا ةيناكسلا تاعمجتلا ىف اهكالبسا زكرتي ىتلاو ىرخأب وأ
 لب ع راعسألا صخرأ نع ثحبلا نم ةيجراخلا قاوسألا حتف ىلإ ةوعدلا

 قوسلا نم هعابشإ ناكمإلا ىف دعي مل ثاجتنملا نم ريثك ىلع بلطلا نأل ًاضيأ

 ثحبت نأ ال ابروأ ىلع حرصأو . جاتنإلا ىف ةماعلا ةدايزلا منر اهدحو ةيلحم

 ثالذو مدعلا نع اهثذنت نأ لب بسحف ةيئاذغلا داوملا جاتنإل ةديدج رداصم نع

 . ةيتاذلا اهتاجاح دسل

 دقف تايامعلا هذه ,ج- ىلع فقوتت ةيعانصلا تايلمعلا حابرأ تناك الو

 ةداعإب ةيجاتنإلا هتردق ةدايز ىلع ىلاطسأرلا ىلروألا داصتقالا رمألا اذه ىرغأ

 ىف فيرصنال ةدوجوملا ةرشابملا تايناكمإلا نم ربكأ قاطن ىلع هحابرأ رائتسا

 تايلمعلا ف عرسأ ةروصب متت لاملا سأر ةرود نإ ثيحو . ةيلخادلا قوسلا
 تاعشن دقف « تادعملاو تاالآلا ةعانص ىف اهنع كالبتسالا داوم عنصب ةقلعتملا

 « ( جسنلاو لزغلا ةعانص تانلابو ) ةفيفخلا تاعانصلاب ةامسملا تاعانصلا تمدقتو
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 ه ةيجراخ قاوسأل ةجاحلا سمأ ىف تحبصأو

 ]نيدايملا ضعب وأ ةينيدعتلاو ةيعارزلا :تازايتمالا ىلع لوصتحلا تالامحا نإ
 ةصيخر روجأب ةلماعلا ديلا مادختسا تايناكمإ كلذكو ةديهز راعسأب ةيعانصلا |

 عبشتلا ةلاح اهعجشت مل ىلا لاومألا سوءر بذتجا هلك كاذ ء راحبلا ءارو امف

 دوارو . ةيبروألا تايلمعلا ىف لغتست نأ ىلع راؤتسالا تاعاطق ضعب ىف تقؤملا
 « ريبكلا دئاعلا تاذ تاعورشملا « ةديعبلا دالبلا ف سسفت نأ ىف لمألا ابروأ

 ىرخأ ةهج نمو تارامتسالا ةيحير ديزت ةهج نف« ةجودزم ةدئاف اهل ققحت ىكل
 . صيخر رعسب اهقوسل ةمزاللا تاجتنملا جتنت

 ىلإ ةيعانصلا جاتنإلا تايلمع ئدحإ لقن ىف ةطاسبب ةيضقلا صخلتت دقو

 هداوم مادختساب اهعنص مث ىلا تاجتنملا هل عابتف « ًارشابم ”القن ليمعلا دلبلا

 لامعأ نم لمع ةرباع ةروصبو هسفن تقولا ىف ققحتيو ةلماعلا هديو ماحلا

 . ةيزجخلا ةلمسرلا
 ةيرورضلا ةيسيئرلا فورظلا ةئيبت : ىه تايلمعلا نم عاونأ ةثالث نذإ كانه

 ةعونصملا تاجتنملا عيب مث « ةيئاذغلا تاجتنملاو ةيلوألا داوملا ريفوت نم جاتنإلل

 ندملاو « ىتاوملا ءانبو ء ةيديدحلا ككسلات امهم ) ةيعانص تادعم تناك ءاوس

 عورقلا ءاشنإ ًاريخأو ءةيكالبنسا وأ ةطيسو تاجتنم وأ ( ابرهكلا لامعأو ةثيدحلا
 . نم ةئالثلا عاونألا هذه نإ لوقن « اهف لاومألا رامتساو ةيلصألا عناصملل

 تاناهه رفوتو « ةردابملا ةيرحب حمست ةيسايس ًافورظ بلطتت تناك تايلمعلا
 ةجمدملا دالبلا ف ىنروألا « ماظنلا ٠ ماقي نأو دبال ناكو . تارامتسالل نمألا
 « ةيبرؤألا ةيعانصلا لودلا تعسو . ىنروألا داصتقالل قارغحلا لاجنا ىف

 ءدلي لك ىف ىرايسلا مظنتلا فالتخاب فلتخت  تاقالعلا نع ًاطامنأ تبرجو

 كاذ وه ةيرذج طاغألا هذه رثكأو . ةيداصتقالا اهضارغأ قيقحتب اهل حمست

 : نيماه نيررض نمضتي هنكلو حيرمصلا ديلا عضوووزغلا ىلع موقي ىذلا
 نطولا ١ نيبو ةعباتلا دالبلا نيب ىيوقلا مادصلل ةنماكلا ةيناكمإلاب عفدي هنأ لوألا
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 ةيبروألا لودلا نيب سفانتلا لاجم حتفي نأ ىناثلإو « ةورذلا ىلإ رمعتسملا « مآلا

 لكشلا اذه ربتعا دقو . راحبلا ءارو امفأ ةعق اولا ىضارألا ىلع عاليتسالا لوح

 طاشنلا ةيرح ةلافك ىلع ةرداق ةلوئسم ةيركش اهب دجوت ىتلا دالبلا ىف اًيرورض

 ةيسايس ةوق ةيأ اهيف نكت مل ىلا دالبلا ىف وأ نييبروألل ىداصتقالاو ىكينكتلا
 .بسانملاتقولا فموقت ةمثال«ةروثبةطلسلا ىلإ اطاصيإ نكمي و« كلذب مايقال ةدعتسم
 هيشو « ايزيلامو دنملا تامش ىلا ةفرصلا ةيرامعتسالا تاقالعلا تأشن اذكهو

 ءازجنألا لك ًابيرقتو « رئازخللا ايقيرفأ ف تمضو « ايسلآ ىف ةيتيصلا دنهلا ةريزج
 مدختساو . اكيرمأ ىف انايغ تمضو ءءارحصلاو ايبويثإو رصم ىنونج ةعقاولا

 ءاليتسالا ةيلمع تبعص ثيح « ناكسلا نم ةيلاخلا داليلا ىف بولسألا .سفن

 ثدح اكءاهيف نييبروألا نيطوتلىلوألا تايامعلا رشع نماثلا نرقلا ىف وأ ًارخؤم

 ىلع ةياصولا ضرف ىأ« ةيامحلا بولسأ ىناثلا بولسألا ناكو . ايلارتسأو ادنكىق

 ةطاسوب هليدعتو هيلع فارشإلا ةماقإ دعب ىرادإلا اهزاهجو ةيموقلا ةموكحلا

 بولسألا كالذل ةلدعم ةروص تعنطصا وألا ةيملاعلا برحلا دعيو . ةيماحلا ةطلسلا

 ةيميلقإلا ةرادإلاب موقتل ةيعانصلا لودلل مثلا ةبصع بادتنا لكش ىف تلثمت
 تيتفت نع تأشن ىلا دالإلا ) ةقباسلا ةيسايسلا اهمظن نم تعزتنا ىلا دالبال

 (”الثم ةيكرلا ةيروطاربمإلا

 تاذ دالبلا ىلع نيلكشلا نيذه نم ىأ قيبطت ناكمإلا ىف نكي مو

 ةاليحتسم نوكي نأ هذه اهعاضوأ نم اهكيرحت داكي ىبلاو ةعساشلا تاحاسملا

 اذه ىفو . ”الثم نيصلاك اهيلع بلغتلا بعصي ةيركسع ةوق اهل نكي مل نإو
 دغاوقلاو تاليكوتلا ةماقإ ىأ « تازايتمالا ماظني ىمسي ام ابروأ تم ددصلا
 . كلذكوةيبروألا لودلا نيب ديدشلا عازنلل ًاراثم تناك ىلا عينصتلل ةيميلقإلا

 دق تناك ىلا دالبلا بسانت ةيامحلاو ىرامعتسالا لالتحالا بيلاسأ نكت مل
 ةبسنلاب لاخلا ود اك « نييراجتلا ١ رصع ىف ىرامعتسالا ماظنلا لبق نم تفرع
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 عمو عينصتلا دوهع اهتاف ىلا تايروطاربمإلا وأ «'"اهلك ةيكيرألا ةراقلل
 ةيكرلا نيتيروطاربمإلا لثم « ىمظعلا لودلا ةبترم اهسفنل ىعدتتلاز امىهف كلذ

 لمعلل ىطعت ةيولوألا تناك لاوحألا هذه فو« ىلوألا ةيملاعلا برحلا لبق ةيسورلاو

 تدمتعاو . لودلا هذ ةيسايسلا ةايحلا ى نيصرلا ريتسملا لخدتللو ىبامولبدلا

 ةيسايسلا تانامضلا اهديؤت ةطورشملا تاقافتالاو دوقعلا نم ماظن ىلع تارامتسالا

 ىداصتقالا طاشنلا ةجرد تناكو . ةدقاعتملا تاموكحلا تادامعالا حنمب طبترتو

 ءاهرارقتسا ىف نيلومملا ةَقث ىلعو تاموكحلا هذه هرفوت ىذلا نمألا ىلع فقوتت

 تابثو ةيداصتقالاتايلمعلا لاصتال هنع ءانغتسالا نكمي ال ىذلا رارقتسالا كلذ

 ىرغي امم « لامعألا نم زم دئاع ىلع لوصحلاو ةصروبلا ىف ةعفترملا راعسألا

 ةرداقلاو ةطغاضلا ةيلحللا تاعامشلا دييأت قيرط نع ةعفانلا فورظلا كلت معدتب
 نرتقملا طشنلا ىسايسلا لمعلا ىدأ اذبو . ةكيرشلا تاموكحلا ةدناسم ىلع

 ةهجاوملا منت ال اهيفو «٠ اًددج ةعساولا تاقالعلا نم زارط قلخن ىلإ ىلاملا طاشنلاب

 . ًاضيأضعبلامهضعبوةرطيسلا بادصأ نيب ولب « بسحف نيعضاخلاو نيطلستملانيب

 ةيراجتو لب ةيداصتقا تاقالع ابروأ اهنمظن ىلا تاقالعلا نإ ثيحو
 .ةغلابلا رهاظملا دحأ دجن اننإف « اهاكشأ ةفاكى اذكه نكت مل نإو « اهنعيبطي
 عاونألا تأشن دقو . ةلمعلا لامعتسا ناديم ىف ةرطيسلا ةكبش دوجو ىلع ةلالدلا

 ايناطيرب اهلكش ىلا ةيعانصلا ةروثلا ىلع ةبتراملا ةيداصتقالا تاقالعلا نم ةنيابتملا

 ءزج ىلع اهسرامت تناك ىلا ةرطيسلا نيرشعلا نرقلا ةيادب ف تمعد ىلا ىمظعلا

 دصقنو « ىدقنلا راكتحالا نم عون طسب قيرط نع كلذو « ملاعلا نم ريبك

 . نيزختلاو ةرباعلا ةزاجتتلا ف صصخت داصتقاب طبترم ىييلرتسالا هينحلا راكتحا

 تامدخ ةيدأتب ماقو « ماظنلا اذه ةرطيس نم دحاو دلب تلفأ دقف كلذ عدو

 ةعفترم تامدحلا هذه تناك نإو « هسفن تقولا ف ىبروألا داصتقالل ةليلج

 . انايِغ ليتنألا ر زج تارمعتسم ءانثتساب 2000(
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 ذنم اهقوفت دكأت دقف ءةدحتملا تايالولا دصقتو « ديعبلا ىدملا ىلع فيلاكتلا

 ةروثلا عئالط نيب ةخراصلا رهاظملا تاذ ةقيمعلا ةسفانملا هيف ترهظ ىنذلا مويلا

 روطت تلهس ابروأ نأو « ىربكلا ةيبروألا ةيعانصلا لودلا نيب ٠ ةيعانصلا

 ىف اهل اهديروتبو « نرق ةدمل اهيدل ليمع لضفأ تناك نأب ةدحتملا تايالولا

 اهتقاط لالغتسال لاومألا سوءرو ةينفلا لئاسولاو لاجرلا - لقألا ىلع ةيادبلا

 بلط ىبلت نأ عيطتست ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نكت لو . ةنماكلا ةيداصتقالا

 اهسفنا اهجاتنإ ناكو . ةيفاكلا ةقيرطلاب ةمزاللا تادعملاب دوزتت نأ نود ابروأ
 ىف لثمتي ىذلا ىلانثتسالا اهعضو تعوو . تقولا سفن ىف ةيجراخللا قوسللو

 نارصنعلا ناذهف لاح ةيأ ىلعو « اهريغل رفوتت مل ىلا ةيرحلاو ةيعيبطلا اهناورث
 تاجردي ناعجريو ءرتخالاب دحاولا ةقالع نود اسيل ةيكيرمألا عاضوألل نازيمملا

 عساتلا نرقاا ةياهن فو . ايروأ نم ًابابش رثكأ اًئيبسن دعت اكيرمأ نأ ىلإ ةفلتخم
 ةيراقلاتاحاسملا كلت هب دصقيو ًاعئاش « ةديدخلا نادلبلا ١ نع مالكلا ناك رشع

 ةقطنملا ىف ةيلاخلا ىضارألل اهريمعتو اهزيهجتب « اهتمدخ ىف ايروأ اهنعضو ىلا
 ناكو . راعسألا صخرأب ماحلا هبشو ماخلا داوملا اهسفنل نمضت ىبح ةلدتعملا

 ًاريثك لقب ةفلكت رعسب جتنت نأ وه ةديدخلا دالبلا هذه نم ىباسألا بلطملا

 ىق ابروأ ددرتت ملف « ةدعاسم ةيعيبطلا لماوعلا تناك الو . ىنروألا رعسلا نع

 تميقأ اذكهو . اذه ضفختملا ةفلكتلا نمت قيقحتل ةمزاللا تارامتسالاب مايقلا

 !دج بعصلا نم حبصأف اهتبعتو اهليكشت متو . ىلوألا ةجردلا نم ةيدام طورش

 ”الضفو . ةياهنال ام ىلإ ىروألا داصتقالل حابرألا نيوكت ىلع اهرود دحي نأ

 كلذ لالتخا ىلإ ٠ ةهج نم ابروأ ىف ةيلخادلا ةسفانملا تدأ دقف كلذ نع

 ةهج نمو « ةدحاولا ةدايقلا دي ىف هدوجو ةجردب الإ ”الاعف نكي مل ىذلا ماظنلا

 ىف نيدوجوملا نينواعملا ىلإ حابرألا نم ءزج نع لزانتلا ةرورض نإف « ىرخأ
 . ديدج دلب ىف ةلقتسم ةيلامسأر مايقل ةمزاللا فورظلا تدجوأ دق ماظنلا ةدعاق

 تالدع» قيقحتل ةصرفلا تحاتأ ةيعيبطلا فورظلا نأ رمألا مامتإب عرسأ اهو
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 ش جانا لالغتساو ةعارزلا ىف ةيحير

 ٠ نوسكسولجنألا نييلامسأرلا ةردابع تأدب دق ماعلا ىلع ابروأ ةرطيس تناكو «

 تمهاس دقف « اهتمظع راكنإ نكمي ال ةروصب ايناملأو اسنرف مهتسفانم مهتعبت مت
 تءاجو . فورعملا هقيرب ليمحلا رصعلا ىلع ئضت نأ ىف ةيبروألا ةرطيسلا كلت
 آفشاك اليلدو ةيبروألا ةيلامسأرلل ةيلخادلا تاضقانتلل ةجيتن ىلوألا ةيملاعلا برحلا

 ليوط تقو ضقني ملو . ايروأ دي نه ةيملاعلا ةرطيسلا طوقس تجوتف « اهيلع
 دوعص - : امهوأ ملاعلل ةديدللا ةروصلا ملاعم اددح ناريبك ناثداح عقو ىح

 ةسايسل ًاردصع# اهسورد تناكق 2 ماع ةمزأ هتفقوأ ىدذلا ةدحتملا تايالولا

 ىكارتشا داصتقا ءاشنإ وه ىناثلا ثداحلاو « ةيلاسأرلل ةديدج «٠ داحتالا داصتقا

 هنأ ريغ « لاوحألا ٍبلغأ ىف ةيساق فورظ لظ ىف مت ىذلا رءألا « ىتييفوسلا

 ةرمعتسملا بوعشلا نإ . هفاقيإ نكمملا نم نكي ل ًارارمتسا راوطألا رمتسم ناك

 ةيلابم ريغ لظت نأ نكمملا نم نكي مل ء ماودلا ىلع اهناكس ددع ديازتي ىلا
 قيقحتل ال ةدوجوملا تايناكمإلا اهترغأو اهتبذج دقف « اهتداس ةطلس رايبماب
 نيلكشلا راصنأ نيب ةسفانملاو عراصتلا ةسايس نم ةدافإللو لب بسحف املالقتسا

 امهم دحاولا نايدحتي نافقي نيذللا ىعامجالاو ىداصتقالا مظنتلل ني ريبكلا

 رضاخلا ملاعلا ىف رخآلا .

 : اكيرمأ نمز (ت)
 ايذالأو ايناطيرب نم لك اهيف تماق برح درجم « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا نكت مل

 ماسقنال ايرص ًافشك تناك لب « ضعبلا اهضعب دراوم ةيفصتب مهتافلحو اسنرفو
 ىكيرمألا داصتقالل اًنيوق ًازفاح ًاضيأ ب رحلا هذه تلكشو . شهلا اهفعضو ابروأ
 برحلا لكش ةرم لوأل ذختا لاضن ىف نوعلا ميدقت ىلإ ةيادبلا ىف ىعاد ىذلا

 تايداصتقالا دمي نأ كلذ دعب ىكيرمألا داصتقالا نم بلط مث « ةيعانصلا

 . جاتنإلل ةيداملاو ةيلاملا لئاسولاو ةيئاذغلا داوملاب ًاديدش ًابارخخ برحلا اهبرخ ىلا
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 تقولا سفن ىو « مامألل ةلئاه ةدحاو ةعفد ىكيرمألا داصتقالا عفد اذبو

 ىف وأ ةدح ىلع لك  تايداصتقالا ىلع قوفتي نأ ىلع هتردق هل تدكأت

 . اهفرصمو اهدروم وهحبصأو هل ةنيدم تحضأى لا تايداصتقالا كلت - اهعومجم

 نيبقارملا ىعوأ نم امهو « ديرفجيس هيردنأو نوجنامود تربلأ نم الك نإ
 هذه لوحتلا ةطقن « ةفلتخم تارابع ىف للحو كردأ « ةرصاعملا ةيملاعلا عاضوألل

 خراف تيم لكيهالإ قبب مل ىلوألا ةيملاعلا برحلا دعبف 27 ةيلايربمإلا خيرات ىف
 . فصو نسحأ اسنرف ىف . ويلوب ىوريل رييب هفصو ىذلا رسكسولجنألا ءانبلا نم

 دقف «هتضراعم وأ هديلقتل ةينضملا مهدوهج ناملألاو نويسنرفلال ذب ىذلا ءانبلا كلذ

 تدقفو « ابروأ جراخش ةرمثتسملا هلاومأ تيفصو برحلا لالخ هتدام هنمترياطت

 ةعانصلا ةينابايلا ةعانصلا تدرطو ةيزيلجنإلا محفلا قوس اهوأو ايروأ قاوسأ

 ىملاعلا ماظنلا كللذن ةعيزه ىلإ رصنلا لوحتو . ىصقألا قرشلا نم ةيزيلجنإلا

 رصن هبشي رصنب ىدولا قافولا ىهننا دقل . اسنرفو ىمظعلا ايناطيرب هتماقأ ىنذلا
 . ةلتاقملا هلايفأ لك دقف هنكلو برحلا ىف رصتنا ىذلا "2 سريب

 نم ىسيئرلا ديفتسملا نأ وه « عضولا اذه ىف ةدجو ةبارغ رومألا دشأو
 « ىملاعلا ىف لوألا ةيداصتقالا ةوقلا طقف حبصت مل « ةدحتملا تايالولا « برحلا

 اهباعص تسمأ نأ ةجرد ىلإ ًاقيمع الخادت ىلروألا داصتقالا ىف تلخادت لب

 ةيكيرمألا 197٠ ةمزأ تسكعنا دقو . عيمجلا بيصت ةعاع ًاباعص ةصاخللا

 ةرصتنم مأ ةموزهم ةلودلا تناكأ ءاوس ةعجفم ةروصب ةيبروألا لودلا داصتقا لع

 1994-1918 برحلا ةرمدملا جئاتنلا نإف ء ماع هجوبو . 1918 برح ىف

 . ايروأ ةبزأ . ديرقجيس . 1« ٠١+١9 سيراب . ابروأ رايها - نوجناتيخ ا(1)

 ايلاطيإ ىلإ ةلمح داق « امور دض هبورحن رهتشا . م . ق م1+ دلو ايريبيأ كلم: سريب (؟)

 ام دنع هداوق ىلع در هنإ ىح «ةبراحنا هلايفأ لك دقف ًايلاغرصنلا اذه هقلكو لكسا مث لكاربه ىفرصتناو

 اريك فلكتي رصن لك ىمسيو « ءىش لك دقفأو عونلا اذه نم رخآ رصن و هلوقي رصنلاب هوأنع

 (برعملا ) . سريب رصنب
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 ةجردل « هنومضم نم ىلروألا داصتقالا غرفأ دقل . ؟ميلس ًاريدقت اهادم ردقي مل

 داهعالا نود « ديدج نم ضوهلا ًاضيأ اينالأ وأ ءافلحلا ناكمإ ىف دعي مل هنأ
 ناكرأ تازلز ةيكيرمألا ةمزألا نإف ء اذه لباقيو . ىكيرمألا ليوكلا ىلع

 هاجتالا ىف رود ةمزألا هذمل نوكي نأ نم دبالو . هلكأب ىر وألا داصتقالا

 . هتلاكمو هاوتسم نمدي زلاىر وألاداصتقالا د قفتس « ةديدجةثراكو حن درطملا ضماغلا

 ةلاح هيف ماعلا تباتنا ىذلا تقولا ف اهتايناكمإ ةدحتملا تايالولا تعو دقل

 ةينفلا اهدوهج تزكر ةيعانصلا ةروثلا تزجنأ ىلا دالبلا نأب كلذ « غارفلا نم

 مدع تب؛ ىلاو « حلصألل ءاقبلا لجأ نم عارصلا تايلمع ىلع ةيداصتقالاو

 عاطقلا ىف ةمسن نييالم ه نع ديزي ام ةدابإ دؤت ملف . رمألا ةياهن ىف اهاودج

 نيفرطلا دحأ ىلع ءاضقلا ىلإ دؤي مل « « اهلكأي قطانم ريمدتو «٠ هدحو ىنرغلا

 دهتللا ناكو . ىوقلا نازيم نم ًاريثك لدعي م لب 2 1915 برح ىف نيسفانتملا

 نم صلختتلا اهل تحاتأ ةصرف برحلا ىف كلارتشالل ةدحتملا تايالولا هتلذب ىذلا

 ملاعلا نم ةماه قطانم تحبصأو . اهداصتقاومت فقوت تناك ىلا تاقوعملا ضعب

 قيرط ىف ةيكيرمألا ةعانصلا تدعصو . اهبلطت وأ اهتامدخخو اهعئاضب لوانتم ف

 تقولا سفن قو . 1974 ؛ 1978 ماع اهجوأ تغلب دق اهنأكو تدبف « ءاخرلا

 رودب موقت تحبصأ « ىملاعلا ىجتنم لوأ ةدحتملا تايالولا هيف تدغ ىذلا

 لبيوت تلوت اهنأ ذإ . ةيسايسلا اهمظن فالتخا ىلع اهلك ابروأل ةبسنلاب فرصملا

 تايداصتقاب .ضوبهلا هب تلوت ىذلا ردقلا سفنب ىداصتقالا اهمعب ىف ايناملأ

 برح ىف ةرصتنملا دالبلا ةصاخو « ابروأ نأ ةيرهاظلا ةيحانلا نم ودبيو . ءافلحلا

 تفوكت ىلا تايروطاربمإلل ةيرادإلاو ةيسايسلا ةدايقلاب تظفتحا ء«

 اهعباط ببسب ال ةروطخ تدادزا ةيلخادلا باعصلا نكلو . رشع مساتلا نرقلا 2

 اهذوفن تدقف (مألا ) ةيرامعتسالا لودلا نأ اهيلع داز هنأل آضيأ لب« طقف زيمملا

 « امارمعتسم ىلع بيقرك اهتفيظوي مايقلا نع ةلوغشم ةليوط ةرتف تلظ اهنأل
 تارمعتسملا هذه ءانبأ نم ةنوكملا ةيركسعلا قرفلا ىلع داّتعالا ىلإ ترطضاو
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 14717 ماع ذنم نوجنامود تربلأ راشأ دقو . اهترطيسو اهلالقتسا ىلع ةظفاحملل

 جاتلا ةدايس فعض تاذلابو « ةيئاطيربلا ةيروطاريمإلل ديدشلا فعضلا ىلإ

 اهعيراشمو اهلامعأ نهولا باصأ ىلا هذه ابروأ نأ الإ . دنحلا ىلع ىتاطيربلا

 متلو « ىكيرمألا داصتقالاب ةطيترم تحبصأ « رشع عساتلا نرقلا ذنم ةمئاقلا

 . ةيكيرمألا ىضورقلا قيرط نع رشابم ريغ وأ رشابم لكشب اهقاوسأ ةيذغت
 . . ةيلاع لب ةيبروأ ةمزأ ىلإ ةيكيرمألا ةمزألا تلوحت ةزيجو ةرتف ىنف اذلو

 ليغشتلا رماوأ تفقوتو « «تيرتس لوو » ناعبتت سيرابو ندنل اتصروب تذخأو

 ةمزألا نكلو . اكيرمأ ىف ةلاطبلل ىدص ابروأ ىف ةلاطبلا تناكو عناصملا ىف

 . ةراقلا هذه ةعباتلا دالبال ةبسنلاب ىنروألا ذوفنلل ةمزأ ىلإ تلوحت ةيداصتقالا

 ةقرللا نيف قو ني فاضلا نع لبق نم تعبك 4 ةمزألا قم اكيرفأ ظنك

 سوءر اهيلإ ردصت ةديدج قاوسأ حتف ىلإ ةجاح ىف ةدحتملا تايالولا تحبصأ
 شامكنا ىأ نم نمأم ف نوكت ىبح « عئاضبلا اهيلإ ردصت نأ لبق « لاومألا
 ىدافتل 1978 ذنم همادختسا ىث ئدب ىذلا ةمزأ ةملكل فدارملا وهو ) ديدج

 ريفوتو ريبدتب ةدحستملا تايالولا تينعو ( ماعلا ىأرلا ىف ةمزألا ةملك ه ريثت ىذلا عزفلا

 اهمادختشال( موينارويلا اهبف امب ةقاطلا رداصمو« ماحلا تداعملاكوةيساسألا اهدراوم

 'عيمج ىف ةيساسألا داوملا ءارش ىف ابروأل ًاسفانم تحبصأ اذبو . ةدشلا تقو ىف

 . ةصاخللا ةيلخادلا اهدراوم كالهتسا لدعم ضيفختب اهعمسي امم « ملاعلا ءاحنأ

 اهتامظنت اهل تحاتأ ىلوربلا داصتقالا لاجم ىف تاذلابو « تالاحلا ضعب فو

 وأ ىويسألا جتنملا نيب طيسولا رودب ةمئاق « للستت نأ ء ةيراجتلاو ةيكينكتلا
 ةيكيرمألا تاراعتسالا رصتقت لو .قفر وألا ثالهسملا نيبو قونحلا ىكي رمألا

 رداصم وأ ةيلوألا داوملا نم جاتذإلا دعاوق ثالمت ىلا ةيعانصلا ريغ دالبلا ىلع

 مساح لكشب تمهاسو « ةيبروألا ةيعانصلا دالبلا ىف ًاضيأ تلخدت لب « ةقاطلا

 ايوق ًاسفانم تحبصأو « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ىناملألا داصتقالاب ضوهنلا ىف
 ابروأ ىف تماقأف «صصختلا نم ةيلاع ةجرد ىلع ىلا تاعانصلا ناديم ىف
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 نأ دجنو . ”الثم([1.8.21) ةسسْؤك ةينو رثكلإلا تامهملل ةجتنملا اهتاسسؤمل ًاعورف

 تاذلاب موقت « ةيبروألا ةدحولا نع نيعفادملا ضعب اهمدقي ىلا ججحلا ىدحإ

 فوقولا نم هنكمي « ىراقلا قاطنلا لع ىنروألا داصتقالا مظنت نأب ديكأتلا ىلع

 لضفب سيل اماع نيس ذنم اهسفن تضرف ىلا د يل

 داصنقا نيب نيابتلا قمعل [شيأو لب « بسحف ةيبروألا لودلا نيب تاضقانتلا
 ةخوخيشلا اهنباصأ تايداصتقا نيبو « رفاوتت نأ لق ةيعيبط فورظ هتعر ىف

 . اهاطختتتال ادودح ىخي راتلا ثارتلا تافلخمو اهنايك فورظ اهيلع تضرفو نآلاذتم

 ةيك ارتشالا ةروثلا -
 ىاع نيب ام ةريفلا ىف دئاسلا ثدحلا ةيكارتشالا تايداصتقالا مايق ناك

 « ايروأوةدحتااتايالولا نيب سفانتلا ءدب عم بنج ىلإ ًابنج « 1460و 918

 ىكارتشالا داصتقالا ءاشنإ نإف . ةيكيرمألا ةيداصتقالاو ةيكينكتلا ةوقلا ديكأتو

 هتأدب ىذلا ىراكتحالا عورشملا تهجو ةيضاق ةبرمض هرابتعاب هاجتالا سفن هل

 فورظ ىف هنأ مقاولاو - ىملاعلا قاطنلا ىلع رشع عساتلا نرقلا ةياهن ىف ابر وأ

 دالإلا نيب ةيراجتلا تاقالعلا تعطق « لاوحألا مضعم ىف ةضقانتمو ةضماغ ودبت

 . رومألا تحبصأو « ةريبك ةجردب تضفخ وأ . ةيكارتشالا دالبلاو ةيلاسأرلا
 . ةيملاعلا قاوسألا نم اهدالب تفذح. دق ةيكارشالا ضنلا ةماقإ ناكو ىرجت

 « ةديدخبا ةيعانصلا لودلا نيب ىوقلا نازيم ىلع ريبك ليدعت أرط تقولا سفن ىفو

 . تايداصتقالا كلت داليم بيسبةعرسلاديازتمآريس« عينصتلا قيرط فريست ىلا وأ
 داحتالا ىلع ًاروصتم ىكارتشالا عاطقأا ناك « نيتيملاعلا نيب رحلا نيب امو

 « 98١ث9 رياتي دادعت بسح ةمسن نويلم 177١ هناكس ددعو هذحو ىييبفوسلا

 دتما دف ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب امأ . ًاعضاوتم لازي ال ىعانصلا هداصتقا ناكو

 نع فشك ىذلا « ىيريقوسلا داحتالا ىناج ىلع ىكاريشالا داصتقالا قاطن
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 ىف ىكارتشالا عاطقلا مضو . عيمجلل ةحضاو تدبو تروطتو اهيف دازو هتوق
 ىو . ةمسن نويلم 1٠١ اهاكس عومجم غلبي لود ىنامت ىطسولاو ةيقرشلا ابروأ

 « ةيلامثلا ايروكو « ةيجراخلا ايلوغنمو « ةيبعشلا نيصلا ناكس ددع لصو ايسآ
 ةيبهذملا تاقالحللا ,غرو . ةمسن نريلم 76٠١ نع ديزي ام ىلإ ةيلامثلا مانتيفو

 ةزياهع ةاتك لكشت ةيكارتشالا لودلا ةعومجم نإف نيصلاو ىتييفوسلا داحتالا نيب

 برقي ام ىأ ةمسن رايلم نع ”اليلق اهلاكس ددع ديزي « ةيلامسأرلا دالبلا نع.
 . ةماه تازيامت دجوت ةعومجلا هذه لخاد نكلو . ضرألا ناكس ثلث نم

 : هصئاصخ  ىكارشالا داصتقالا ءانب ( ) ١

 نأب « رصاعملا ملاعلل ةيعامجالاو- ةيداصتقالا ةدحولا 19430 ةروث تمطح

 ايروهمهلا داحتا صلختو . ةيعاتجالا تاقالحالو روطتلاةديدج ”الاكشأ تماقأ

 عرش نأب ةيبرغلا ابروألةيكينكتلاوةيداصتقالا ةرطيسلا نم ةيتيبفوسلا ةيكارتشالا
 ةطسوتملا ططتللا قيبطت ىلإ أل: اذلو « ةياغلل ةعص فورظ ىف ايمرق ًاداصتقا ىببي

 تققحت ىلا ىلوألا ةطخلل ةبسنلاب تاونس سمخ ) 19378 ماع نم ءادتبا لجآلا

 ١104 ماع نم ةرئفلل ةيعبس ةطخ ىلإ ةريخألا ةطيللا تلوحتو تاونس عيرأ ف

 ةدافإلا ةصرف ًاضيأ ةدحتملا تايالولاو ابروأ ىلع تعاض اذبو ١9450( ماع ىلإ

 تامهملاو تاجتنملا نم دج ةليلق تايك ادع اهف ) اهجتتنت ىلا ةيعاتصلا

 . ( تامدخلاو

 ةرفلا لالخ ةيلامسأرلا دالبلا ىف عورشملا اذه هب لبوق ىذلا كلكشتلا غر

 وعي نأ ىيفوسلا داحتالا عاطتسا دقف « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ىلع ةقباسلا

 برتقاو « ةيسورلا ةيروطاريمإلا باصأ ىذلا ريطحلا ىكينكتلا فلختلا

 تفشكو . ًامدقت رثكألا دالبلا ىف هئالدعمو ىعانصلا جاتنإلا طامنأ نم ًاعيرس

 نأ مغر « ةوق نم ىييفوسلا داحتالا هبستكا امع 14468 1941 ماع برحلا



 0و

 برحلا دعبو . هروطتل ةلئاه قئاوع ةباثع هسفن تقولا قف تناك برحلا هذه
 ةيعويشلا ىلإ لاقتنالل دادعإلا راعش نه ساسأ ىلع ةيكارتشالا ءانب فنؤتسا

 داصتقالل ةقباسلا ةلزعلامطحت نم ىكارتشالا ءانبلا دافتساو . هتعرس ديازتت لدعم
 قوسلا ءاشنإب ىداصتقالا هلاجم ىلإ ةيبعشلا تايروهمحلا مخ ىذلا ىيبفوسلا

 رهظ هسفن تقولا ىفو ( ةلدادتملا ةنوعملا ىداصتقالا سلجملا ) ةيلودلا ةيكارتشالا
 . ةيكارتشالا نإدليلا ةعومجم لخاد ضقانتلا لب توافتلا ضعب

 قارغلا لاجل عيسوت ىه ةيكارتشالا تايداصتقالا ءاشنإل لوألا ةجيتنلاو
 ىلا ةيداصتقالاو ةيكينكتلا دوهجلل لوألا فدحلا ناك اذإو . ةيعانصلا دالبلل

 ةعانصلاب ىمسي امل ةيوق ةعانص ءاشنإ وه « ةيكارتشالا نادلبلا ىف لذبت
 لئاسرب ىوقلا داصتقالا تاعاطق ةفاك ديوزت ىلع ةرداق ةعانص ىأ (ةليقثلا )

 ةرتفلا ىف قيرطلا اذه طتخم ىكارتشا دلب لوأ ىييفوسلا داحتالا ناكو . جاتنإلا

 دعب ةصاخو « ةيكارتشالا قوسلا ءاشنإ حاتأو . 1979 ىلإ 1931/ ماع نيب ام
 لضفي « ةدح ىلع دلب لك هلذبت ىذلا ىلامجإلا دهتللا نم لالقإلا ة هه ماع

 ذوشتملا فدهلاو . هساسأ ىلعلدابتلا مايق كلذكو : ىحاونلا ضعب ىف لماكتلا مظنت
 عم بسانتي ديدج ىعانص عمتجم ةيداصتقالاو ةيكينكتلا سسألا ىبسرت نأ وه
 فالتخاو ىيصلا داصتقالا نزول ًارظنو . ىكارتشالا عاطقلل ةيرشبلا ةردقلا
 تقولا ىف نسحتسيف  اهيامحو ةيكارتشالا ءانب لئاس» لوح رظالا تاهجو
 ةيبروألا ةيبعشلا تايروهمكباو ىتييفوسلا داحتالا ةلاح نيب ءرملا قرفي نأ نهارلا

 . رخآ بناج نم ةيويسألا ةيكارتشالا دالبلا نيبو « بناج نم
 ' ديزي ام قاطن ىلع ىعانص داصتقاب رمألا- قلعتي ىنروألا بناحلا ىنف

 :نييالم ٠١ نع لقي ام الإ 1418 ماع ىف جتني نكي مل « ةمسن نويلم ٠٠١ ىلع
 لازثال ةيوامكلا ةعانصلا تناكو « تنمسألا نم ١ دج ةريغص ةيكو « بلص نط
 ضعب ىلع زكترملا ىننحلا ىعانصلا داصتقالا كلذ بقعأو . ةلوفطلا ةلحرم ىف
 ايسيلس جرب سرطب  زتنودلا ) ةيبرغلا .تاعورشملا اهيف تماق ىلا طقنلا
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 « طبارتم ىعانص داصتقا هبقعأ (وكايو ىبسولب ى لورتبلا ضاوحأ  ايلعلا
 ايناطيرب اهيف اب اهلك ةيبرغلا ابروأ داصتقا لداعت ةماخضلا نم ةجرد ىلعو

 . ىمظعلا

 ةيبروألا ةيكارتشالا نادلبلا ىف ةيعانصلا تاجتنملا ضعب

 ( ةيبعشلا تايروهمجلاو ةيتييفوسلا ةيكاربشالا تايروهمحلا داحتا )

 عوذجملا ةيبعشلا تايروهمحلا | ىيبفوسلا داحتالا

 ه1 14 نيك يق

 6. ني لو

 1م لوك 04 لوريي
 5٠ 71 54 زاغ

 كو فو 0 بلص

 7 فل ه١ تتمعتأ

 اهتايلعف اهفير ناكس ةريبك ةجردل تصتما ةيبرغلا ابروأ تناك اذإ نكلو

 ١6١ غلبت ةمخض ةلتكب ةيكارتشالا نادلبلا تظفتحا دقف « ةيرضحلاو ةيعانصلا

 لماوع نم لماع نيحالفلا نم ددعلا اذه نأ ودبيو . فيرلا ناكس نم ًانويلم

 . ةيعارزلا ةيمنتلا ىف طيشنت لماع هنم رثكأ ىتاذلا روصقلا

 هعقوتي دحأ نكي ملعضو رهظ «نيبرحلا نيب ايف ىبح لبءنرقلا لئإبأ فو
 ناوكشت « ةيعانص ًادالب اتحبصأ دقو ىيييفوسلا داحتالاو ةيقرشلا ابروأ نأ وهو

 ناكس كلذ ىف امب اهيوعش نإف كلذ لباقم ىفو . ةيئاذغلا داوملا جاتنإ ىف ًازجع
 . ىعائجالا اهناينبو اهداصتقا ىف الماك اجامدنا ةجمدتم تحبصأ فيرلا
 ةيبرغلا ابروأ لود بوص ةرجهلل ًاردصم نوكت نأ نع ًامامت دالبلا هذه تفكو

 لاغشألاو ةعارزلاو مجانملا لامع نم ةمخضلا دادعألاب البق اهدمت تناك ىلا

 ىوتسم ىلع ىهو - ةرجطلا ضعب كانه تيقي نإ ىحو . ( نييدنلوبلا ) ةماعلا
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 ةرجبب رمألا قلعتي ذإ « ًامامت فلتم عون نم ىهف - دج ًاريثك لقي ىددع

 . (ةيطارقميردلا ايناللأ ةيروهمج نم نامأ ) ةيسايس
 قيقدلا ىيعملاب وهلا فلختم وأ « ًارخأتم ناك دلب ى عينصتلا ةبرجت نإ

 احاجن ةحجان ةبرجت تناك ىبييفوسلا داحتالا دصقنو نرقلا لئاوأ ىف ةملكلل

 « ةريبك ةعرسب ايفالسغويو ايناممر لثم دالب تلوحت كلذكو . هراكنإ نكم ال

 ةلكشم حرط ىذلا رمألا « دحاو رهوج تاذ اهنكلو « ةفلتتع بيلاسأ اهعابتاب

 . وكلا ىف فلختلا صيوعت ق « ىكارتشالاو ىلامسأرلا نيماظنلا نم لكل ةيلعافلا

 ةيمنتلاو ءانبلا ةعرس لثامت مدع ةركف لوح مقاعلا ةديدش تاشقانم تراثو

 ةلكشملا نإ « لاقي قحلاو . ىلامسأرلا داصتقالاو ىكارتشالا ماظنلا ىف ةيداصتقالا
 نهرب دقف . امهنم لكل ةطبارتملا تاكرحلاو « مضنلا ةيلعاق ىلع طقف رصتقت ال

 عاضوأ لظ ىو « رخالا نع فلتخي رصع ىف هتردق ىلع نيماظنلا نم لك

 ىحاون هرابتعا ىف عضي نأ بحي ماظن لك نأ اك . ةفلتتع فادهعأبو « ةنيابتم

 ةصالخخ « ةيكيرمألا ةيلامسأرلا ةصاخو :« ةيلامسأرلا لذبتف . هيف قاذلا روصقلا

 نه ًائيش ريغت نأ نود ةلاطيلا نم دحلاو شامكنالا نود ةلوليحلل قيقدلا اهقذح

 ًاماقرأ تلجس ىتلا ةيكارتشالا امأ .. ةكارتملا ةيدرفلا حابرألا ءارو ىعسلا حور

 ةوق نأ مقاولاو .« ةعارزلا ىف ةيدج ًاباعص ىفناعتف ىعانصلا لاجملاب وعلا ىف ةيسايق
 ةيبذاج ) ةورئال ةقلاخلا اهتاقاطل اهالغتسا بيلاسأ نم عبنت ةيكارتشالا عاعشإ

 نمو غ ةيلامسأرلا دالبلا نع لالقتسا ىف تمت اهيف ةيمنتلا نأ نمو ( طيطختتلا

 تغلب امهم اهققحت ىلا ةيمنتلا تالدعم نم عبنت امم رثكأ ىبهذملا اههاجتا

 ًاعيسوت اهعيزوت عاطق عيسوت نمةيك ارتشالا نادلبلا هب نكمتت ىذلا ردقلابو

 ىوتسم عفر ىلإ ىعست 3 دالبلل لاثلا رود بعلت نأ رتكأف ركأ عيطتس ًاريبك

 . ةيبعشلا ريهامجلا ةشيعع

 ىلع ةيكاريشالا دالبلل ةيركفلا ةياعدلا دمتعت نأ نكمب ال نآلا ىحو



 الك

 اكيرمأو ابروأ ىف ءارث دالبلا رثكأ عم ةشيعملا ىوتسملا ةيتاوملا ةيعوضوملا ةنراقملا

 نرئقت نأ نم لجاعلا بيرقلا ىف 0 ةيبهذملا ةياعدلا كلت نكلو « ةيلامثلا
 تايداصتقالا مامأ دعي ملو . ةيلامسأرلا دالبلا عم ةيعامجاو ةيداصتقا ةيقيقح ةارايحب

 اهسفن ةركفلا هذه نأ عقاولاو . اهقوفت دكؤتل ةيرخلا ةركف نع عافدلا وس ةرخلا

 ةيكارتشالا ةروثلا نإف اذهبو . اهرودي اهيلع بلغتلا نكعو « ةشهو ةفيعض

 «اير ابروأ ىف ةعدقلا ةيلامسأرلا تايداصتقالا مامأ ناحرطي ملاعلا ىف اهقاطن عاستاو

 . لكاشملا نم لسالس ثالث « هتاذ ىكيرمألا داصتقالاو

 ةهجاوع دالبلا كالتلةبسنلابرءآلا قلعتيو . ىلخادلا عونلا نم لوألا ةلسلسلا

 « رشابم ريغ وأ رشابم لكشب ءاوس ةيكارتشالاب طبترت ىلا ىوقلا طغض

 اًيسايص ةسفانملا ىلع ةرداق ةيلامسأللا حبصت ىكلو .تاباقنلاو ةيسايسلا بازحألاك
 مم ضراعتي ال ىذلا رمألا « اهنأش نم حلصت نأ ىلإ رطضت اهنإف اًنيعاتجاو

 اهتيفصتك « ةيرهوملا اهصئاصخ نم ربتعت ىلا تازيملا نم ديزت ىلا تايلمعلا
 . عيزوتلاو جاتنإلا ىلاجم ىف زكرلا ةدايزو « ةطسوتملاو ةريغصلا تاعورشملل

 صاخلا عاطقلل ةصلاخ ةكرت ربتعت لبق نمتناك ىلا نيدايملا ىف ةلودلا لخسدتتو

 ىف ةيكارتشالا عم ءاقتلا رهاوظ مايق كلذ ىلع بترتيو . ( ”الثم نكاسملا ءانب )

 . فادهألا فالتخا غر ؛ مظنتلا لام

 - ىلعو « نيركسعملا نم لك ةوقب لك اشملا نم ةيناثلا ةلسلسلا قلعتتو

 . (ركسعم ) ةملك مدختست نأ انه بسانملا نمو « ةيركسعلا ةوقلا

 2 قوتسملا ىلإ « تاذدلإب ىييفوسلا داحتالاو ةيكارتشالا دالبلا تلصو '

 وأ « ةدع ةيعانصلا دالبلا رثكأ عم ةوقلا ةيواستم اهلعجي ىذلا « ىداصتقالاو

 ديازتم ءزج صيصخت ىضتقي 0 نأ دقتعت ةريخألا هذه نإف « اهيلع ةقوفت»

 نمو . ةيجيتارتسالا اهتوقو اهبيهب قلعتت اًنيئزج ةجتتنم ريغ تاقفنل اهتارائتسا نم
 جاتنإ ىف ةسفانملا كالتل دحاو نآ ىف ىببعلاو ىتاردلا عباطلا دكؤن نأ « ةوقلا لضف

 دنع قلخي « كلذ نأ نع ”الضف . ةيرشبلل ةلماشلا ريمدتلا لئاسو نيزختو



 ابا

 داصتقالا رمت نيبو ةبيحلا معدت ضرغب تارامتسالا نيب ًاضقانت نيفرطلا '

 . ىكالبسالا

 ةيكارتشالا دالبلا هسرامت دق ىذلا ريثأتلاب لكاشملا نم ةثلاثلا ةلسلسلا قلعتتو

 - قرطلا تفلتخا نإو  اضيأ ةدحملا تايالولاو ابروأ اهتعضو ىلا دالبلا .ىلع

 لال اذ ناكو . ةيسايسلاو ةيداصتقالا ةيعبتلا وأ ةيداصتقالا ةيعبتلا قاطن ىف

 دالبلاو ةيلامسأرلادالبلا نيب ةارابملانأ عقاولاو . ةيلايربمألا مجن اهيف دعص ىللا ةرتفلا
 ىوتسم ةنراقم ىلع الو ةيمنتلا تالدعم ق قابسلا ىلع رصتقت ال ةيكارتشالا

 ةركف ًاضيأ نمضتت لب « امهنم لك ىف ةدئاسلا ةيعامجالا فورظلاو ةشيعملا

 ةلكشم انه هجاون اننأ ديب . ةفلختملا دالبلا ىف ةيمنتلل بولسأك امهنيب رايتخالا
 ى ةيكارتشالا دالبلا ريثأت هيف عستي ىذلا ردقلابف . ىرخأ ةرم قوسلاب قلعت
 . ةديازتم ةروصب ىلامسأرلا داصتقالا مامأ .لاجا ىلاتلاب قيضي (ثلاثلا ملاعلا)

 دجوي نأب رامعتسالا ةيفصت ةيلمع عم هسفن فيكي نأ داصتقالا اذه عيطتسيو

 « ةعيدقلا تارمعتسملا عم ديدحلا ىداصتقالاو ىكينكتلا نواعتلل ةفلتم ”الاكشأ

 ةيتاذلا اهدراوعو ةصاخلا اهلئاسوب اهيف ةيمنتلا لكاشم لحت نأ عيطتست ال ىلا

 هذه نع« ريبك ددع لخد ول رطخلل ضرعتي ىلامسأرلا داصتقالا نكلو . طقف

 انوكي نأ نع ناقوسلا فك اذإالإ « ةيكارتشالا نادلبلا قوس ىف ةديدخلا دالبلا

 ىكينكتلا روطتلا نه ةديدج» ةلحرم نآد.ي امدنع « رخآلا نع دحاولا نيبيرغ

 . 23 (ىلوألا ةيعانصلا ةروثلا ) ةرتفب تيمس ىتلا ةلحرملا كلت اريك قوفت

 كينكتوينلو « مدقلا كينكتلا » كينكتيلاب قرابع لاخدإ نيفلؤملا ضعب حرتقا )١(
 نامدختست ال « روطتلا لحارم نم نيتلحرم نيب زييمتلل « ىداصتقالا ناطرلا ق « ديدخلا كينكتلا و

 . تاقالعلاو لك ايلا نم لاكشألا سفن ةروزضلاب
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 رامعتسالا ةيفصت . 8

 لودلا هتداش ىذلا ىرامعتسالا حرصلا راها تاونس رشع نم لقأ ىف

 تايروطاربمإلا اياقب نأ بيرغلاو . رشع عساتلا نرقلا ىف ىربكلا ةيعانصلا
 ىلا ىه . ةيداصتقالا ةيحانلا نم ةرخأتملا ( ملا نادلبلل ةعباتلا ) ةيراجتلا

 تايروطاربمإلا هيف تفتخا ىذلا . ىلاحلا رصعلا ىبح ًاتقؤم دوجولا ىف ترمتسا

 ةريفلا فو . (ايقيرفأ ى ةينابسألاو ةيلاغتربلا تارمعتسملا دصقن ) ةيرامعتسالا

 ٠٠١ ىلاوح ايسآ ىف رامعتسالا ةيفصت ةكرح تامش 1981 و 19446 نيب ام

 ١5١ نم برقي ام ء 190717 و 1946© نيب ايف ايقيرفأ قف تمضو ٠ ةمسن نويلم

 . ماعلا ناكس عبر ىلإ 00 نيددعلا عومجمو . ةمسن نويلم

 ةروثلا تبةعأ ىلا ةيرامعتسالا ةرتفلا كلت ءابنإ رامعتسالا ةيفصت ل

 نأ ىنعمب رامعتسالل ةيةطنملا ةجيتتلا تقولا سفن ىف ىنعت اك . ةيعانصلا

 نيب نم تناك ةيررظنلا اهماريربتو ىؤوقلا ررحتلا تاكرحل ةيرركفلا ةناسرتلا
 « ةيعانصلا ريغ دالبلل ةيعانصلا ةروثلا اهمدق ىلا ةسناجتملا ريغ تامهاسملا

 ةريفل ةياهل تقولا سفن ى لثمت رامعتسالا ةيفصت نأ الإ . ةفلختملا وأ ةعباتلا

 ةرشابملا ةجيتنلا وه تارمعتسماا ىعامحلا خالسنالاف . ىنروألا خيراتلا نم

 «تاضقانتلاو برحلا اهتدهجأ نأ دعب ةيبروألا ةب رامعتسالا مصاوعلا ة ةبيه روهدتل

 نه لك لبق نم ةيبروألا ةب رامعتسالا تايروطاربمإلا ىلع طغضلا دتشاو

 - ةفلتم بابسأل  اعاطتسا نيالا « ىييفوسلا داحتالاو ء ةدحتملا تابالولا

 ىلا دالبلا ىلغ الهس ًاضرف ىجولويديألاو ىلاملا امهءارغإ وأ امبّْوق اضرفي نأ

 . هتايمتحو ىضاملا نمزلا تانسسؤع نمت دعت ُ

 « لمحلا ةليقث ةيبلس لماوع ةدع ةلقتسملا دالبلا ثروأ رامعتسالا نأ الإ
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 لقن قوعت ىلا تايلقعلا قو ٠ ةيعامجالاو ةيداصتقالا لك ايهلا ىف تاثمت

 1 . ةيعانصلا ةروثلاب طيقري ام . هتكرحو جاتنإلا بيلاسأ

 روطتلا تايلمع )١(

 امله ىلرألا قاجتتو ٠ روطتلا تايلمع ند نيتلملس نيب زييقلا نم دب ال

 ىأ ىلع ةركبم تأدب دقو اهيلإ نيبروألا ريجهتب ترمع ىلا ىذارألا ريرحتب

 بم موقي ةيعوق و .ةايح ةجيتل دعت ىلا كلت ٠ ةيناثلا ةلسلسلا نع « لاح

 تاودأ ةيكلم ىف « ركذت ال ةجردب نوكرتشي وأ ٠ نوكرتشي ال نيذلا ناكسلا

 . ةليضو ةهفات اهيف ةيعانصلا تارامتسالا تناكدالب ىف كلذو « ةيعانصلا جاتنإلا

 اهفصو ىلا «ةديدخلا ةينوسكسولجنألا تاعمتجماب » ىلوألا ةلسلسلا قلعتتو

 ةحلاصملا ن٠ ًاعون ضرتفت ىهو . نرقلا اذه ةيادب ىف « هييلوب ىوربل لوتاثأ »

 نيبو « ىسايسلا خالسنالا ن٠ عون نيب  اوط توافتي تاريفل  ءاضرتسالاو
 ديزي امي . فارطألا نيب ةاواسملا ىلع ةمئاقلا ةيداصتقالا ةكراشملل ةفاتع لاكشأ

 منقل ىرامعتسالا كلبلا تاعلطتو قفتت ال اهنأ ةاواسملا هذه قيقحت ةلوهس نم

 تأرط ىلا تاروطتلا لماكت ىف ؤفاكتلا نم ًاعون ًاضيأ ققحت اهنكلو ٠ بسحف
 تاريفا رارمتسالل ةلباقلا تاضتانتلا دعبتسي ال ؤفاكتلا كلذو- .٠ نيفرطلا ىلع

 ناديم ىف اهيخخد ىلإ ىدؤت « دالبلا هذه ىف رامعتسالا ةيفصت نأل « ةتوافتم

 ةفصب ةيلمعلا ىف .طبارنلا اذه لثمت دقو . ةيرامعتسالا داليلا عم ةيروفلا ةسفانملا

 نم ةميدقلا لكشألا ءازإ ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا تاكلتمم ررحت ىف . ةيساسأ
 عم رامعتسالا ةيفصت ةلكشم تقباطت ةلاحلا هذه فو ىمظعلا ايناطيربل ةيعبتلا

 . ىناطيربلا ثلونموكلا لود نيب نماضتلا ةلكشم

 ا ىلا دالبلا ىف رامعتسالا ةيفصت ىلع بترتت ىتلا تاروطتلا امأ

 عضولا ىه ءدبلا ةطقنف . ةأطو دشأ ةكرتلا» « ًاديقعت رثكأ ىهف « نويبروأ
 تقفتا دقف . نييسايسلا- عم نواعتلا ةطساوب هيلع ةرطيسلا يت ىذلا ىداصتقالا
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 « ةيبروألا ةرادإلا نأ ىف رشع عسأتلا نرقلا ىف ةيرامعتسالا ةمظنألا فلتخم

 هتمحد 2« ىلحم ىسايسو ىعامجا لكيه ىلع ةفلتخم تاجردبو تدمتعا

 دليلا « دحاو نآ ىف هجاوت « ىبطولا ررحتلا تاكرح نإف كلذلو . هتلمكتسا لب

 ةقباسلاةيعامجالا لكايملا تءاطتسادقو . ةيدوقلا هزاكترا طقنو« رمعتسملا

 لضفب كاذو ىرخأب وأ ةجردب ةينطولا ةكرحخلا ىف جامدنالا تقولا ناح امدنع

 ءىش لك ذاقنإ نم اهبكمي مل كلذ نكلو . ةيزاهنالا تاي رظنلا نم ةعراب ةلسلس

 ىف رييغتب رامعتسالا ةيفصت طبترت كلذلو . تاكلتمملا وأ صاخشألا ءاوس

 ؛ . لقألا ىلع ًاًنيئزج ًارييخت ةكاحلا تاقبطلا

 اهيف مت ىلا فورظلا فالتخاب ٠ ةررحلا دالبلل نهارلا عضولا فلتخيو
 ررحتلل دادعإلا ةرتفل نإف فورظلا هذه بناجيو « لالقتسالا ىلع لوصحلا

 : طيسبتلا ليبق نم ثالث تالاح نيب زيمن نأ اننكعو . اضيأ اهيصأ

 ةليوط ةيلمعل ةجيتن اهيف رامعتسالا ةيفصت تناك ىلا دالبلا ةلاح : لوألا

 . ةيملس ةيفصتب ىهتنا « ىرامعتسالا ماظنلا روهدت نم ةئيطبو

 روطتل ةرمث اهيف رامعتسالا ةيفصت تناك ' ىلا نادلبلا. ةلاح ىه : ةيناثلا

 . فينع عارص نود نكلو . هتعرس دادزت

 . ةليوط ةحلسم تامادص دعب اهررحت مث ىلا نادلبلا ةلاح : ةثلاثلا

 تاسسؤملا اهلالخ تدباقأت ةيحالصإ ةيلمع ىف لوألا ةلاخللا لثمتن نأ نكميو

 اهيف.ةيموقلا ةكرحلا دمتستو . ةطلسلا لاقتنال ىج ردت لكشب ةيعامجالا ةمظنألاو

 ًاقفو مهتيوكت مث نيذلا نيفقثملا » عم ةكباشتملا ةي دار وبلا تاردابم نم اهوصأ

 هذه تحرط دقو . ؛ ةيبروألا ةيرامعتسالا دالبلا تاعماج ى ةيفاقثلا سرادملل

 هجو ىف اهتحرط  عينصتلا انه دوصقملاو  ةيمنتلاو. لالقتسالا ةلكشم ةيزاوجربلا
 ةيعاطقإلا هبش ةيراقعلا ةيطارقتسرألا قطاوتو ةيرامعتسالا ةرادإلل ةضرغملا ةيبلسلا
 مامز ةيرزاوجريلا تكلم لاوحألا بلغأ ىفو . ةيرامعتسالا ةطلسلا ىف ةكرتشملا
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 ةيبروألا عيراشملا ةلباقم عيراشم تأشنأ نأب « ىداصتقالا ناديملا ىف ةردابملا

 . ا ةسفانم نكت مل نإ

 شكارمو سنفوت لالقتسا قو « دئلا ري رحت ى ةيلمعلا هذه تاثمت دقو

 تروطت « ةيموقلا ةكرحلا ىلع تلاوت ىلا باهرإلاو تبكلا تاجوم مضر ٠ ًاضيأ
 قو « ىرامعتسالا مكحلا لظ ى لبقملا لالقتسالا رداوك تنوكو ةكرحلا هذه

  فينعلا رتوتلا تاقوأ ىف ةرجحلاو ىرسلا لمعلا ىلإ رداوكلا تألب فورظلا ضعب
 تدعأو . تاونس ةدعب هئاهنا لبق روطتلا ةجيتن ىف كش ةمث كانه نكي لو

 نأ نكمملا نم نكي مل نكلو ديدحلا ناعيإلا ىلإ لوحتلل اهسفن ةكااخلا تاقبطلا

 طمنلل اليثمت لكايملا دشأ ترابنا « شكارم ادع امفف . ًالماك لوحتلا مني

 . ةيرذج ةروصب ريغتي مل عمتجملا نأ الإ . دنهلا ىف وأ سنوت ىف ءاوس ىعاطقإلا

 ىديأ ىلإ ةلودلا زاهحل طيسب قالزناب طبترا لي « ةروثب طبتري مل لالقتسالاف
 ىلع ةيداصتقالا لكاشملا مئافتو ىناكسلا طغضلا ضرفو  ةرينتسملا ةيزاوجربلا

 ءاقلت نم اهذختت تناك ىلا كلت نم فنعأ فقاوم ذختت نأ ةيزاوجربلا هذه

 ةتوافتم تاجردب تحضتفا ىلا ةميدقلا ةيراقعلا ةيطارقتسرألا لبق « اهسفن

 ةلكشم «ةبعصلا ةلكشملا كلتراثت اذهب و .ةيرامعتسالا ةرادإلا عمليوطلااهنواعتل

 لمعال ةديدج تالاجم داجيإ ًاضيأ ىرورضلا نم حبصيو ٠ ىعارزلا حالصإلا

 تاراهتسالا ريفوت نمضي نأ هدحو ىوقلا لخدلا عيطتسي لهف . جاتنإلاو

 ةيساسألا لكاشملا هذه مامأ ؟ ةينغلاو ةيلاملا ةدعاسملا بلطت نميو ؟ ةيرورضلا

 . ماسقتالا رطحل ةطلسلا ىف ةدوجوملا ةيزاوجربلا ضرعتت « ةلجاعلاو

 ملنلا نع كلالقتسالا ةكرح تراس « ءارحصلا بونج « ايقيرفأ ىف
 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لبقف . ةيئانثتسا ةروصب ةعيرس تاوطخم ةيرامعتسالا

 ةكرملا هذه ترجفنا دقف كلذ عمو « ركذت ةيرهأ تاذ تامدقم اهل نكت م
 لود سخ تناك « 19408 لبقو . تاونس عضي لالخ ترشتناو اهناوفنع لكب
 بونج ىهو اهادحإ تناكو ) ىسايسلا لالقتسالاب عتمتت « اطقف ةيقيرفأ
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 اهدنع حبصأ دقف 1939“ ىف امأ . ( ميدقلا ىناطيربلا توينمدللا نمض نمحض نم ةيقي و

 اذهل تدهم دق ةفلتعملا ةيسايسلا تاكرحلا ضعب نإ 0 آداب نيرشعو ةسخ

 ةيسايسلا تاكرملا هذه نأ الإ . دالبلا ءانبأ نم ةيلغلا رداوكلا اهكرحت « راجفنالا

 بيردتف كلذلو . ملاعملا ةتباث ريغ ةيركف تاذو نيوكتلا ةئيدح تناك ابسقت

 لبق دالبلا اهعبت ىلا ةسايسلا رايتخاو . مكحلل ماظن ءانبو . ةيسايسلا رصانعلا
 تاوطتلل تاره ءىجت ًاعيمج ماهملا هذه «ىجراخلاملاعلا لبقو ءاهسفن ةيقي رفألا لودلا

 لوتست ٠ ىبمايسلا لاضنلا ق سرمتملا ىسايسلا مظنتلا بايغلو . ةيلاتتم ةيلاجترا

 ةيساسآلا تاسسؤملا رهظم اهيلع ىضتو ةيموكحلا ةزهجألا ىلع ةيصخشلا للشلا

 تلاز ام ىلا ةيلبةلا لكايهلا لحو ى ًاقراغ فيرلا لظي اهيب ٠ ةيبروألا ةيرادإلا

 ةزهجألا فعض ودبي دالبلا هذه قو .روهدتلا قيرط ف قى ىضفمت اهنأ مغر ة ةيوق

 ةيسايسلا تاروانملاو تابراضملاف . ةورذلا ىلإ الصو دقو ةطلسلا رارقتسا مدعو

 # ىسيئرلا ضقانتلا لظي و « ةيمنتلا لك اشمل ةعيرم راح نع ثحبلا نع ىنغت ال

  ةسفانتملا ةيصخشلا تاعومجملا نيب ضراعتلا نم ةيمهأ رثكأ ضقانتلا اذهو

 ةيعامجالا لكايحلا دوجو نيبو ةيجاتنإلا .يوقلا ةئبعت روص, طسبأ هباطتت ام نيب
 ىعانصلا كينكتلا شياعتل « شهديل دحأ دعب مل ةيقي رفأ ىف . مدقلا ذنم ةئراوتملا

 ىلإ نيرشعلا نرقلا تاعو رشم لك ايه دوجوإو « ىبيلوينلا رصعلا كينكت عم
 ربتعي وهو « ىرجحلا رصعلا ذنم ريبخت اهيلع أرطي مل ىلا ةيفيرلا تاليكشتلا راوج
 . قطانملا هذه ىف ًاعون ًاثيدح ًارصع

 نأ نكمي ىلا ةدملا نع لعءاستن الأو عرضلا اذهل قلقن الأ نكمي له نكلو

 ف مويلا اًيماسشياعتلا اذه نوكي ةجرد ةيأب مث اًيملس شياعتلا اذه اهف لظي

 ْ ؟ نكامألا نم اهريغو وغنوكلا

 روطتلا نإف « ةيساق ةليوط بورحب اهررحت ىلع اهرصح مت ىلا دالبلا امأ
 كلهتسا ام ناعرسو . اهتعرس تديازت تاوطخ راس دق اهيف ىعامجالاو ىسايسلا

 هقافت نم دازو ةيلجخادلا تاضقانتلا نم ددشو ةلدتعملا ٠ با ارحسألاو ةداقلا عارصلا
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 ةرطيسلا ةرتف قف تداس ىلا اًنيعايجاو اًيداصتقا ةنزاونملا عاضوألا عم ةعيطقلا

 مويلا كجلو ٠ اًيسايس ًارود شويجلا اذه لك ل عجب نأ ىعيبطلا نفق 0 ٠

 ةيلامشلا مانتيفب رمألا قلعت ءاوس « دالبلا كلت لثم ىف ةيلاكيدار مضنلا رثكأ

 رئازخلا ىف وأ ايسينودنإو

 : ةديدج فورظ (ت)

 فالتخت ةنيعم ةيميلقإ تاليدعتب ةيرامعتسالا تايروطاربمإلا ءافتخا طبترا
 ةميدقلا ةيسنرفلا ةينيصلا دنحلا تمسقنا دقف . رخآل ناكم نم اهنيمهأو اهلالد

 تادعاسملا ىلع رختآلا دمتعاو . ةيكارتشالا امهدحأ ىببت ٠ نيمسق ىلإ

 . ىببودنحلا ىدنحلا داحتالا . نيتلود ىلإ ةيزيلجنإلا دنا تمسقناو . ةيكيرعألا

 « ىرخأ لاوحأ ىف نكلو ( نياصفنم نيميلقإ نم نوكتتو ) ةملسملا ناتسكابلاو
 همظعم ىف عجري ىذلاو ٠ ىرامعتسالا تتفتلا رمتسا « ايقي رفأ ىف تاذلابو

 تنفتلا اذه نأ حيضاولا نمو . ةيبروألا لودلا نيب تامواسلو ةيخ رات تافداصمل

 لعاستن نأ ند انعنع ام كانه سياف كلذ عمو . ةراقال ىداصتق الا مظنتلاب راض

 . رامعتنمالا نم اهريرحت مت ىلا م ءلاقألا ىف ةديدج تايسقت دهشن نل انك اذإ امع

 نادلبل ةبسنلاب لوطأ تارتف لب ٠ ةيبنجألا ةرطرسلا نم نينسلا تارشع نإ

 اهم ىللادالبلان يب تاقالعلا مايق لهسي اًنفاقيواًيوغل اتاريماهءارو تفلخ دقةنيعم

 ةغللا ملكت ىلا ةيقي ,رقألا نادلبلا نع ثيدحلا راكيو © مسيما سفنب رمعتسملا

 ةيلاملاو ةينفلا ةنوعملا ساّعلا نوكي ام ًايلاغو . ةيسنرفلا مدختست ىلا و وأ ةيزيلجنإلا
 ىثخم ذإ ٠١ ئىرخأ ةلود نم اهبلط نم لهسأ « ةميدقلا ةب رامعتسالا ةلودلا نم

 ةيتفلا لودلا نكلو . ًاعون لظلا ةليقث ةديدحلا ةلودلا ةياعر نوكت نأ قح نع ءرملا
 ىلإ اهتبلط نم ءزج لاسرإب رامعتسالا عم لهاستلا ةمهن هسفن تقولا ىف ىدافتت

 . ةيكافولسوكيشتلا دهاعملا ىلإ وأ « وكسوم ى ةيلودلا ةعماجلا
 نأ « تايروطاربمإلل ةمبدقلا زكارملا اهنمو « ةيعانصلا دالبلا عيطتست الو



 م

 ةرم دجن اننإو . اهددرتو ةقباسلا تارمعتسملا ررحت نم ةالابماللا طقوم هفقت

 كراعملاو تانحاشملا نع تأشن ىبلا ىوقلا تاقالعل ةيساسألا رصانعلا ىرخأ
 ةيفصت اهريثت ىلا لكاشملا ةسارد دنع كلذو « ةقباسلا دوقعلا لالخ تعقو ىلا

 نيموزهملا ريكأ ةباثمب دعت ابروأ تلاز امو . بيرقلا لبقتسملل ةبسنلاب رامعتسالا
 رهظت نأ لواحت ىهف كلذلو . ةماكلل عساولا موهفملاب « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ىف

 مساب ةقرفتملا تاعامشلا ظن ةعبتم ةي يويسألا وأ ةيقيرفألا ةراقلا ىف ديدج نم

 لواحيو . تامدخللاو تادعملاب ةصاخلا تارامتسالاب مايقلاو : ةينفلا تافوعملا

 ةيرامعتسالا ريغ لودلا نع ةيئاوملا ةقبسملا ماكحنألا نم ةدافإلا نويلاطيإلاو ناملآلا

 حلاصملا نم ةنيتم تاكبشب نوظفتحم نويسنرفلاو زيلجنإلا لاز انف كلذ عمو
 . اهيلع ةياصولا نع اولخت ىبلا دالبلا ىف تاقادصلاو

 ةيغصت نأ دقتعت ءرامعتسالل اهئادعب اعاد تهابت ىلا ةدحتملا تايالولاو

 «ةحوتفم قاوسأ ىلإ لبق نم ةيامحلا تحبت ةعوضوملا قطانملا تاوح دق رامعتسالا

 ةيكارتشالا دالبلا دمت اميح ةظقيو ةرضاحنوكت نأ ىه «ةيخي راتلا اكيرمأ ةمهم نأو
 هنع ايسآ ىف امهنيب سفانتلاو ىدحتلا دتشي ددصلا اذه قو « اهزاعشتسا نورق

 « ناك« لك ىف قالتت لتكلا فلتخم نم ءاربحلاو عئاضبلا نكلو . ةيقيرفأ ىف

 نأ معقاولاو . ةياخلل عساو قفأ تاذ ةيسامولبد بيلاسأ نوعيتي ةيتفلا لودلا ةداقف

 لاومألا سوعر ىلإ ءوجلالا ١ مظنت نكمي فيك ةفوعم ىف نمكت ةيسيئرلا ةلكشملا

 سسأ ىلع كلذو «ءًآروطت ربكألا دالبلا نم و ةيئاذغلا دراوملاو لب ةينفلا تاربحلاو
 ةلكشم طقف تسيل ةلكشملا نكلو . ةميدقلا ةيرامعتسالا مظنلا نع ةيلك فلتخت

 ًآاضيأ اهنإ لب « طقف ًاماع رشع ةسخ نم لقأ ذئم تررحت ىلا تارمعتسملا

 ملاعلا » وه ًالماش ًاريبعت اهيلع قلطن ىلا كلتو ٠ اهعيمج ةفلختملا دالبلا ةلكشم

  ةيعانصلا لودلا ةدعاسمب اهوم اهب نمؤت ىلا ةقيرطلا ةفرعمب قلعتت ىهو « ثلاثلا
 لزانتت نأ نود  صاخلا اهداصتقال نزاوتلا لماوع نم لماع كلذ ىف دجتس ىلا .

 . لتكلا ىدحإ ىف ةدماع ابسفن ربصت نأ وأ « ةياغلا ةثيدخلا اهنيرح نع



 يالا لصفلا

 توافثلاطَسو نّمابْسٌتلاَو ةلابضلا

 ةلحرلا تناك « ةيرامعتسالا تايروطاريمإلا هيف تنوكت ىذلا نمزلا ف

 اذه ىفو مويلارامأ . هلكأب ًاربش قرؤتست باكلا وأ نوجياس وأ ايزيلام ىلإ ًارحب
 تالامصتالاف « لبق نم ًادبأ نكي مل اك ءهؤازجأ ةطبترملا نكلو ..تتغملا ملاعلا
 ايلاح ىرجتو . ةعاسلا ىف رتموليك ٠٠٠١ ةعرسب صاخشألا لقتنيو . ةيروف
 حبصأ نآلا ذنمو . توصلا ةعرس اهتعرس قوفت ىلا ةيراجتلا تارئاطلا ةسارد

 هقرختسي ىذلا :ثقولا نم لقأ ةثافنلا ةرئاطلاب كويوين ىلإ باهذلل مزاللا تقولا

 ريغ نم سيلو ايليسرام ىلإ باهذلل « لارتسيملاب بقلملا » ناب رهك راطق عرسأ

 نيب ةفاسملا عصق نم تاونس رشع رورم لبق نكمتنس اننأ روصتن نأ لوقعملا
 لاجرو نوسدنهملاوذويسايسلا ىلةتنيرو . نيتعاسنم لقأ قةدحتملا ..تايالولاو ابروأ
 ىف ىرخأ ىلإ ةعطاقم نم لاقتنالا نم ريكأ ةلوهسب ىرخأ ىلإ ةراق نم لامعألا

 «تافاسملل ةيعقاولا ةميقلا تاقذرقلا نع الياق ديرب اهفو. بيليف سيول مايأ اسنرف
 نيسخخ ىلإ دحاو ةبسنب تلق « تالاصتالا مامأ اهريثت ىبلا ةيلعفلا تابقعلا ىأ

 ايروأ نم ءرملا لقتني نأ ناكمإلا ىف حبصأ ةيامعلا ةيحانلا نف . هيلع تناك ام
 ةعاس 74 نع لقت ةد» ىف سكعلاب و ملاعلا ىف دلب ىأ ىلإ ةيلامثلا اكيرمأ وأ
 نيرفاسم حابصلا ىف .« ىلروأ » راطم لبقتسيف.ةيراجتلا تالصاوملا مادختساب

 نع اولحر دق اوناك وأ « ىكليش ىف وجايتناس وأ نايايلا اورداغ دق سمألاب اوناك
 كرويوين وأ وكسومب اًنينوفيلت لاصتالا مي سيراب قو. اليل كرويوين وأ ليفاذاري

 رمألاو . نييسنرفلا فرفوأ وأ فقاتيرب ةعطاقمب لاصتالا نم رثكأ ةلوهسب
 مه
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 . ةرييصمو ملاعلا ةأيح لعب القنا ٌارط اذبو . ةدوجوملا تار رراعلا مث ةقيقح تح بصأ

 2 رتموليكلا سيياقمب فرصتيو ركفي هدجن لق ىذلا هدحو حالفلا ىوس دعي لو

 ماع ىلإ رثكأف ريكأ هعفلدت مالعإلا لئاسو راشتناو قوسلا فورظ تناك نإو

 نب اكرر صضرعي ام ةضماغ ة ةر وسب رعوتس و متسيف 3 هتيؤ ر قفأ ىطختي

 ةلباعم مت م ويلاو . هساسأ نه ربيغتلاو ةشقانملل الماك آضرعت ىجراخلا ملاعلل

 ا : عوض تاراقلا نيب ام قاطن وأ ىملاعلا قاطنلا ىلع تالكشملا

 نع ةدكؤملا ةركفلا نع تالكشملا كلت لصف عيطتسي ءرملا دعي ملو . ةيروغلاو
 ةليلق تاعاس ىف عيطتسي « ملاعلا ىف ةعقب ىأ نم قلطني تارئاطلا نم ًايرس نأ

 ةعبرملا تارتموليكلا نم فالآلا تائم لعمي نأو نيبالملا تاْثم ةايح ديبي نأ

 اكيرءأ نم وأ دنلا نم لفتت نأ ال1 ننهن لول مياوتنت ةرئاط دوو ايابي ًارفق

 اذه نوكي ٠ كَقف عبطلابو : ابو ضرا ةريطخ ةموثرخ الماح آصخش ةيثاوتسالا

 . اهتقباس نع فلتخت ال هتجيتن تناك نإو بعرلاو عزفلا ةراثإ لقأ- ريخألا رمألا

 ةبيرغ تاقراقم نمبفتت تاقالعلل ًاماظنو ةينف 00 مويلا ماعل نإ

 تاللصاوملاف ا ةيلبحلا ل ا ل قئاوعلاو لوطلا ةغلابلا

 نيبايف وأ « ةيلودلا تالصلا ىلع أرطي امع ًاريثك لقت ةعرسب روطتت ةيميلقإلاو ةيلحما
 تاذ تالاصتالا ريوطت ةيلمع اهحرطت ىلا تالكشملا راثت تلاز امو . تاراقلا

 . اهبمضعبو ندملا هذه نيب ايفوأ « اهحاوضو ةيبروألا ندملا نيب اف ثيدحلا زارطلا

 تالاصتالا مامأ تابقع لكشت ٠ جولثلا اهيطغت ىلا لابحلاو دياكباو ءاتشلاف
 عيطتست ام . ريموايك الل وأ ١٠١ دودح ىلا تافاسملا ق ةيميلقإلا

 ةدم ىف بطقلا قوف ًارورم «ءسقطلا ناك امهم نابايلا ىلإ اكيرمأ نم ناريطلا



 4ا/

 ةروصلا ٍسفنب ميرابخألا لقن إف « اذه نم ضيقنلا ىلعو . ةعاس 74 نع لقت
 نم ةيرق ىف جولثلا مهلزع نيذلا عيطتسيو . ةفاسملا تناك امهم ةيروفلا هبش

 كرويوين ف كينومراهليفلا ارتسكر وألا ىلإ ويدارلا ىف اوعمتسي نأ « لابالا ىرق

 | نيلبركلا سارجأ ىلإ وأ
 تاقالعلا ى عقو ىذلا شامكنالا اذهل انسملت نم نيالا نيوهفملا نيبتنو

 ٠ . ةيضرألا ةركلا قاطن ىلع ةيناسنإلا

 نأ دعب عيطتسي ال ناسنإلاف . هتامازتلاو هرطاخمب « طالتخالاب ىعولا
 « اهنع ردصت دقف « ةديعب تناك امهم ثادحألا نم ةالايداللا فقوم فقي

 ةمزأ تراثأ دقف  اهرسأب ةيضرألا ةركلا ىطخت جئاتنلا نم ةلسلس « ةلئاه ةعرسب

 . نيكب ىلإ سيريأ سنيوب نم هلك أب ملعلا فطاوع 14517 ىف ابوك
 ةلودلا نأ كردن انلعجي امم ةيسايسلاو ةيداصتقالا لكاشملا سايقم عستا دقل -

 ىلع ةرداق دعت مل ةعبرملا تارئهوليكلا نم نييالع ةعبشب نع اهتحاسم لقت ىلا

 « نيرشعلا نرقلا ةيابن ىف فورظلا اهضرف ىلا تارورضلا عاونأ فلتخ ةباجتسالا

 . ةفاقثلاو ديلاقتلا نم ةأودلا كلت تاورث تناك امهم

 ةماقإ هيف محتيو . راوحلا موهفم هيف قثوتي ىذلا تقولا ىف كلذ عمو
 تاورثلا ىف ترافتلا دادزي « رومألا نم ريثكلا ءازإ ديحوتلاو-لب قيسنتلل تاسسسؤملا

 راقت ًادبأ بوعشلا نكت ملو . ةشيعملا تايوتسمو جاتنإلا لئاسوو تادعملاو

 اهيب اهف ةزياعم نكت مل اهكلو ةيداملا ةيحانلا نم دحلا اذه ىلإ ضعبلا اهضعب نم

 ةرورملا انعفدي امم رومألا نوهأب اذه سيلو . لبق نم ةجردلا هذه ىلإ

 . ديازتملا توافتلا اذه ةلكشمل لولحلا نع ثحبلل

 لاصتالل ةرصاعملا لاكشألا ١

 لئاسولا مظنت ةلأسم انه ريثن نأ ان ب رهاظ ضماغلا ظفللا اذهبي دصقن انذإ

 ةشيعملا قرط لاقتناو ةيكلساللا تالاصتالا رودو اهيلاعفو تالصاوملل ةئيدحلا
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 و لقألا ىلع ةيرضحلا طاسوألا ىف لومشلا نم آعباط بستكت وأ تبستكا ىلا

 تزيمت دقف : ةيواستم ريغ ةقيرطب ةعرس تالصاوملا بيلاسأ دادزت (1)
 رثأ ىذلا رمألا « تاقالعلا ةعرس ىف ةماع ةدايزب نيرشعلا نرقلا ف تالبصاوملا
 « بناج نم ةيعانصلا ةروثلل لوألا ةلحرملا نع ةقثبنملا لاصتالا بيلاسأ ىلع

 . ىرخأ ةهج نم عئاضبلاو رشبلا لقنل ةديدحلا لاكشألاب قلعتيو
 ىف هنم رثكأ ةليوطلا تافاسملا ىف ناك ةعرسلا ىف دايدزالا اذه نأ ديب

 ةفاسم اهب عطقن ىبلا ةعرسلا تفعاضت دقف . ةيميلقإلا وأ ةيلحما تالاصتالا

 ىلعأ انيعار اذإ « ًاماع نيسمخ لالخ ام'ةراق لخاد رتءوليك 7٠١ وأ ٠

 . ةيربلا قرطلاب وأ ةيديدحلا ككسلاب لقنلا ىلع تأرط ىلا تانيسحتلل ىوتسم
 ةيراجت ةعرس ققحت ةعيرسلا ةيبروألا تاراطقلا تناكىلوألا ةيملاعلا برحلا دعبف

 ةيديدخلا ككسلاو تارايسلا قرط حيتتو . ةعاسلا ىف ًارثم وليك ١" نع لقت ال

 تلاز امو . ةعاسلا ف م ١٠6٠١ و ١4٠ نيب حوارتت ىوصق تاعرس ةيلاحلا

 تلخد نأ ذنمو . ةعاسلا ىف ًاريموليك ١٠١ و ٠٠١ نيب حوارتن ةيراجتلا ةعرسلا
 « ةيضرألا' تالصاوملا لئاسو عم ةسفانم ىف ماع هجوب تارئاطلاو ربكويلهلا

 1917١ ١976 تاونس ىلإ سايقلاب ١ ىلإ 4 ةبسنب رفسلا نمز ىف رفو ققحت

 . ةيرضحلا زكارملاو راطملا نيب ةفاسملا لاخدإ عم ( الثم نويل ىلإ سيراب نم )
 ١١ ةبسنب سيراب ىلإ كروي وين نم رفسال مزاللا نمزلا ضفخنيو . رابتعالا ىف
 ىلا ةعيرسلا تاطيحملا تارباع نفسلا نم الدب ةثافنلا مادختسا ةلاح فا ىلإ

 ىذلا لوزنلاو دوعصلا نمز ىف ريفوتلا ىلع ةوالع . 197١ ماع ىف ةلمعتسم تناك

 ىطنلطألا لاهش ىف ةيرحبلا طوطحلا نأ ةظحالم عم اذه . ةيوحلا ةحالملا هققحت
 تارئاطلا ةعرس ايلاح ىواستت امي « هلك ماعلا ف طوطحلا عرسأ ذئتقو تناك

 عطقت رخاوبلا تناك ةيناثلا ةيملاهلآ برحلا لبقو . ةليوطلا طوطخلا لك ىف ةمظتنملا
 عطقتف مويلا امأ عيباسأ ةثالث ىلاوح ىف « رفاهلو سيريإ سنيوب نيب ةفاسملا

 . ١ ىلإ ٠١ ةبسنب ىأ ةعاس ةرشع ىتثا ىلع اليلق ديزي اهف ةفاسملا سفن ةرئاطلا
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 . ةماحلا تايصخشلا وأ ديربلا لقن ىف اهغولب مت ىتلا ةيسايقلا ماقرألاب اذه قلعتي .الو

 تاذ ةمظتنمللا تاءدحلا نع ثدحتن اننكلو . يبسحف لاملاو ةسايسلا لاجر نم

 ةدحلولا ةلحرلا ىف رفاسم ةئام ىلع الثم ديزي ام ىأ « ةمخضلا لقنلا ةقاط

 ةيعموملا تارييختلا نييو اهددع نيب قفوي ىلا تالحرلا نع كلذكو « ةرئاطلاب
 . لاقتنالا ةكرح ىلع أرطت ىلا

 ةيساسألا مظنلا دوجو ضرتفت د ةعيرسلاو ةعيرسلا تالصاوملا لئاسو نأالإ

 « ةريصقلا تافاسملا متالت الو . مئاد لكشب رفوتت ال ىلا ةصاخلا تادادعتسالاو

 ةسناجتم ريغ تالصاوملا نم ةكبشب ةيلاحلا ةرتفلا ف ىطغم ضرألا حطس لعج ام

 لئاسو ةريبكلا طوطخلا ىلع لمعت ةيعانصلا دالبلا قو . عقاولا ىف دح ىصقأ ىلإ

 ىف ًارموليك 40٠ نم برقي ىسايق مت ىلإ امعرس لصت تالصاوملل ةعيرس
 ىف ًارموليك ١4١٠ و لوطلا ةطسوتملا تافاسملا ىف تارئاطلل ةبسنلاب ةعاسلا

 اميِب . تارايسلل ةعاسلا ىف رتموليك ةئام نم زيكأو « ةيديدحلا ككسلل ةعاسلا

 ةعرسب (ةداع مك 000 نم لقأ ) ةريصقلا تافاسملا ىف ةيمياقإلا تالاصتالا مت

 ريغ ذالبلا ىف امأ . لوصفلاو فورظلا بسنأ ىف طسوتملا ف يك ٠٠١ نع لقت
 ةعاسلا ىف رك 4٠6١ وأ "ه٠ ةعسب ريست تارئاطلاف « دشأ ةقرافملاف ةيعانصلا

 ىف مك 5٠ نع ضرألا ىلع ةيراجتلا ةعرسلا لقت اهيب « لمعتسملا زارطلا بسح
 ةدعابتملاو ددعلا ةليلقلا قرطلا هذه نيب اهفو . ةليوطلا ةيسيئرلا قرطلا ىف ةعاسلا

 ريخ قرطلا ىلع ةعاسلا ىف مك 7٠ « 4٠ نيب حوارتت ةعرسلا نأ دجن اهضعب نع
 عبطلاب و . لاقتنالل ًاسناجت لئاسولا رثكأ وهرحبلاو . لوصفلا نسحأ ىو ةددهملا

 نإف كلذ عمو « ةحالملا مادختسا ةلاح ى هنع ةرئاطلاب هر وبع نمز فلتخم

 نيرشعلاو عبرألا ْق مك ٠٠٠١ ةعرسب ريست ةمخمضلا نداعملاو لورتبلا تالقان

 نايتسابس نمو نالجام نم تاونس ثالث ملاعلا لوح فاوطلا ىضتقا دتل . ةعاس

 . ةرئاطلاب نيموي نع لقأو اليلق ديزي وأ ةرخابلاب ًاربش قرختسي حبصأف وناكلد

 . ءانب نم « ًاقباس ًادادعإ ضرتفت اهأ ريغ ةياغلل ةعيرس تالصاوملا لئاسو نإ
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 تلاز ام ةيخيراتلا تاقرافملاف اذه لك عبو . تاراطملاو ةيديدحلا كلكسللو « قرطلل

 نيلامللا بكاومو ٠ تارايسلا قرط راوج ىلإ لامحلا لفاو# ىرن ذإ-« ةمئاق

 ةئيدحلا تالصاوملا لئاسو نإف اذه مشرو . ةثيدحلا تاراطملا ىأرم ىلع ةتماصلا

 تمححتقا اهنأ ذإءناكم لك ىف ايلاح دجوت ةمخضلا ةلومحلا تاذو « ةمظتنملا

 اهنأب ةفلختملا دالبلا ىف كينكتلا ةثيدحلا تالصاوملا لئاسو زيمتتو . ىرتلا باوبأ

 نوكي امدنع ةيهافرلا ىلع لدت لاقتنا ةليسو ىهو ةرئاطلاو . ةماعو « ةيطارقوكد 9

 ةحمرملا ةعيرسلا ةيديدحلا ككسلاو ةمخضلا تارايسلا نيب رامتخالل لام كانه

 قاوسألا ىلإ نيحالفلا لمحت ةرئاطلا هذه تحبصأ « ةيوحلا ةحالملا نيبو

 ضقانتلا لاز اف اذه عمو . نادوسلا وأ ناتسخازاك ىف ةدولوملا نالمحلا لقنت اك

 نيبوتسم.هتاذ تقولا ىف ةريبك ةجرد ىلإ نالثمي نييفارغج نييوتسم نيب آمئاق
 ىلا كلت . بناج نم ةريغصلا ندملاو فايرألا ىوتسم « نينيابتم نييعامجا
 تالصاوملا لئاسو مدختست لازت الو ةيداملا ةراضحلا نم ىديلقتلا اهراطإ ىف ىبت

 ىوتسم كانه رخخأآ بناج نمو : ريصقلا ىدملا تاذ تاقالعلا ىلع لظتو ةئيطبلا

 تارايسلا قرط عقو ىلع شيعت ىلا ةدايقلاو لامعألا زكارم ةفاكو ةريبكلا ندملا

 ةثافنلا تارئاطلاو ةياغلل ةعيرسلا تاراطقلاو ةريبكلا

 نيب رشع عنان كرقلا طبر دقل : ةيكلساللا تالاصتالا ٍليمش (ن)

 ىلا . نوفيلتلا مم فارغلتلا «تالباك ١ قيرط نع ىربكلا مصاوعلاو تاراقلا

 لاصتالا لئاسو 0 ةيداصتقالاو ةيسايسلا تاقالعلا ف ةياغلل اماه ًار ود تبعل

 . لاقتنالل ةيريهامج لئاسو نكت مل « اهرصع ىف اهيروث تناك امهم كلت
 هدرفع ررةي دحاو صخش ىلإ ةرتف رصقأ ىف تاوولعملا لاسرإب حمست تناك دقف

 نم تارارقل ةعضاخ لظت ةلسرملا تامولعملا تناكو . اهبولسأو اهتعاذإ فورظ

 مماينو اهتولقانتي

 نانكمي امبنأ اذإ . لاسرإلل ةديدج ًافورظ نادجويف نويزغيلتلاو ويدارلا امأ

 لاسرإلا مي ن» ةغلبو ةحضاو ةقيرطب روصلاب ةبوحصملا تايولعملا ةعاذإ نم
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 ةزهجألا نمث عافترال قاطنلا دودحم لابقتسالا ناك ىلوألا ةلحرملا فو . مهلإ

 هعيبو ةلمحلاب روتسزناربلا جاتنإ نكلو . ةيئاب رهكلا ةكبشلاب اهليصوت ةرورضو

 طبتري دعي مل .. رابخألا عامسف . تاعاذإلا لابقتسا ىف ةلهذم جئاتن ىلإ ىدأ

 ضفخنم طغض تاذ ةيئابرهك ةكبش هيذخت عقوم ىف ةماقإلاب .٠ عامسالا حبصأو

 اماه يذرف امباطا:يسنتكا اةيتوع عمتسملا هب دوجوملا ناكملا نع القتسم +

 ناسنإلا فييكت حبصأ اذبو . ناكم ىأ قو صخش ىأ ىلإ لصت رابخألاف

 ثادحألا لهجي نأ ناسنإ ىأل سيل اذه لباقمو « نكلو البس ًارمأ هيلع ريثأتلاو

 اهنع لاقي امو .

 تايئاوحلاو ةيئابرهكلا ةيذغتلا دوجوب طبتري نويزفلتلا لاز ام « ويدارلل ًافالخو

 نمب ةريبك ةبسنب لاصتالا ةيناكمإ نإو . ""روصلا لابقتسا زاهج ولعت ىلا
 ءايحأ نه ىح ىأ ىو ىرقلا ىف مهنكاسم لخخاد رامعألا فلتْمم نم دارقألا

 دحأ لثمت « ةيئرملا ةعاذإلا » ىمسملا لاسرإلا قيرط نع مهتبطاخمو ًايضيأ ةئيدملا

 ىلع بترتو . نهارلا انرصع ىف ةيعامجالا ةايحلاو كينكتال ةيرهوجلا تايطعملا

 ى كاذكو ٠ ماعلا ىأرلا ليكشتو نالعإلاو عيبلا فورظ. ىف قيمع لوحت اذه

 ةءارقلا ملعتو ةيمألا ىلع ءاضقلل تلذب ىلا دوهحلا نأو . ماعلا ملعتلاو ةفاقثلا

 تحبصأ اهنأ ودبي .« انيئزج ًاحاجن تققح ىللاو رشع عساتلا نرقلا ىف ةفرعملا رشنو

 مظنتبو ديدج كينكتب نكلو « ةثيدحلا لاسرإلا لئاسو ةطاسوب ةلوهس رثكأ

 . ةريثكرومأل ةبسنلاب ركفلا تقبس دق ةينفلا بيلاسألا نإ . ديدج موهفمو ديدج
 ةفاقثلا روطت ديفت نأ عيطتست تناك ىلاةينفلا :بيلاسألا كلتف ةلاحلا هذه ىف

 ىبايسلا ىوتسملا ىلع طغضلل ةادأ نوكت نأ نع ديزت ال دق ىربك ةدئاف ةفرعملاو

 دوجومو ركني ال عقاو هنإ . . . ببحما هيفرثلا راتس تحت لامعألا ناديم ىف وأ

 1 . ىملاع قاطن ىلع

 . دوقنلاو عاسلا قوس فورظ نه اهرودب ةيكلساللا تالاصتالا تلدع دقو

 . تايراطبلا ىلع دمتعتو ةيئابرهكلا ةكبشلا جاتحت ال ةينويزفيلت ةزهجأ اريخأ تركتبا (1)
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 رماوألا لقن اهب مي ىلا ةيروفلا ببسب ضعبب اهضعب ةصروبلا تاكرح رثأتتف

 لامعألا ناديم ىف لعقلا در ثدحيف « ةبرانضملا فورظ تريغتو . رابخألاو
 « ربكأ ةروصب مئاقلا حضولا قباطي تقولا سفن ىف هنكلو ء ةدح رثكأ ةروصب

 رئاود نيب نماضتلا دازو . رفصلا نم برتقي تامولعملا لوصول مزاللا نزلا نآل

 ىروفلا راشتنالل ةماعلا ةيساسحلا هذه ببسب « ىللاعلا قاطنلا ىلع لامعألا

 ْ . تامولعملل

 روصلالدايتو صاخشألا لقنت ىدأ : ندمل امظن ببسب هياشتلا راشتنا ()

 تاءاشنإلاو تانيوكتلا نء طألا سفن عويذ ىلإ (اميسلا ةطساوب ةصاخ)

 نيرشعلا نرقلا ةايحل ًاجاتن هيف ةنيدملا تناك ملاعلا نم ناكم لك ىف ةيرضحلا

 ةيادب ىف تئشنأ ىلا ةيرامعتسالا ةيرادإلا ندملا اهنف : تاقالعلا ةرثكب ةزيمتملا

 . ةيلودلا لامعألا تاكرش اهئماقأ ىبلا ةيعانصلا زكارملاو ىناوملا ةصاخنو نرقلا اذه

 : ةميدق لودل ةديدج مصاوع وأ ةديدحلا لودلل .مصاوع مويلا تحبصأ ندملا هذه

 هب ظنت ىذلا لكشلا ىببت نيبو روطتلا نيب سانلا نهذ ى رمألا طلتخيو

 دلب أ قى ةنيذملا ةكيبصاو اركب اهعيدفت مت ىلا دالبلا ندم ىف ةيدويلا ةايحلا

 ةناسارحلا بيلاسأ قيبطتف . ىرخأ وأ ةجودب ةيكيرمأ ةئيدم « ماعلا نادلب نم

 سفن ممع دق « ةياعدلا فدهتست ىلا تاشنملا اهيف امب « ةرركتملا ىتابملا ةماقإ- ىف

 ند« عيمج ىف عراوشا ليمجتلا بيلاسأو رظانلا سفنو « ةيرضحلا حمالملا

 1 . ىريكلا ملاعلا

 نم هرودب دعي . اهنايصو قرطلا ءاشنإ نم هياطتي امو تارايسلا رورع نإ

 نييئاصخإلا لاقتناو . فئاظولا هباشتو . ندملا هذه لك نيب ةكرتشملا رصانعلا

 . هلكأب ملاعلا قي رضحلا 'ةايحلا نك ديحوت نالمكي « ةلئاه ةعرسب نيينفلاو

 ىف ندملا ناكس ددع ىف نييالملا تارشع تخاب ىلا ةدايزلا ركذتن نأ ىنكيو
 ى ترج ىلا ءاشنإلا ةيامع ةماخض كردنل « ًاماعرشع ةسمخ نم لقأ ىف ملاعلا

 ةعرسب رضحتت ىلا دالبلا منو : ةياغلل ةريصق ةريف ىف كلذو ؛ ةديدج ءايحأو ندم
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 اتنيدمتناك اذإ و .ةيلامشلا اكيرمأو ابر وأ ىف ىربكلاندملل ىرامعملاىزلا ىدقرت نب
 لماشلاو ماعلا عضولاف « ةدعاقلا هذه نع ةأرج ىف اتذش دق ايليزارب وأ راغدناش

 . ندملا ىف ةيمويلا ةايحلا بولسأل كلذكو يرضحلا راطإلل لاكشألا ديحوت وه

 فيرلا لاز ام « دنحلا ىف كالذكو « ةينيتاللا اكيرمأ وأ ةيقيرفأ لخادىف هنإ

 ىلاو ةعانصلا مايق تةبس ىلا تاعمتجنلاب ةصاخلا ةشيعملا بيلاسأو رظانملاب أظفتح

 « وتنزروهولبو «٠ كيسكملا ندم نإف كلذ عمو . ةديدع نورق ذن» ترقتسا

 نرقلا ندم نم دعت راغدناش وأ ىشتاركو « ناجديبأو « راكادو « ويديفتنومو

 ندمو ةنيدمنملا ريغ ءايحلألا ىف ىرتل اهفارطأ ىلإ لوصولا ىبنيو ٠ نيرشعلا
 ةقتوب ةسناجتملا ندملا نإ . اهيف نيابتلا لثمتي ىلا دالبلا ةرخؤمل ةروص حيفصلا
 دقفت قيرطلا اذه نعو . ةدحاو الاكشأ نوذخأيف اهيف نويصي نيذلا رشبلا ربصت

 . اهتازجمأ عونت اًنيجيردت ةيناسنإلا

 ىراقلا قاطنلا ىلع سايقم نع ثحبلا . ؟
 ملاعلا داصتقا ىف هلثمت ىذلا لةثلاو « اهعاونأ ةفاكب تاق العلاةعرس ةدايز نإ

 اهناكس ددح غلبيو « ةعساش ةيراق تاحاسم لغشت ىلاو ةياغلل ةريبكلا لدلا هنمأو

 دودح اهدحت تناك ىتلا داعبألا ىطخت ىلإ ىدأ هلك كلذ « نييبالملا تائم
 كردتو . اتيطب ًاتيوكت ىروألا خيراتلا رادم ىلع تنوكت ىلا ةيموقلا تادحولا

 موختلاف ىرخأ ةهج نمو . ًامهو الإ سيل اهلالقتسا نأ ماع لكشب ةريغصلا لودلا

 اهل دعي مل « ةليوط ةريفل « ةيعيبطلا دودحلاو» « تابقعلا تلكش ىلاو ةيداملا

 نوصل وأ ىطسولا روصعلا عالقل امم رثكأ ةيجيتارتسإلا ةميقلا نم مويلا

 ىلغ بلطت دق « بلألا لابجك ًامخض اًنيعيبط ًاقئاع نأو . « 'نابوف و

 حالصإو انصح #7 ءاثيب دودحلا نصحو ًاراصح ه»م داق ىركسع سدتهبو اسنرف لاشبام )١(
 (برعملا ) . اهم مدل
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 ىف ًاروسيم اهروبع حبصي ىبح فيلاكتلا ةيلاع لامعأو تاءاشنإب مايقلا ركألا
 . ةنسلا لوصف ةفاك

 ًاطوطخ نوكت نأ نع تفكو . ةينوناقو ةينيرات ةلالد ىوس دودحلل دعي ملو
 نيوكت ىضتقا دقو . لمعت ةمئاق تلاز ام تيتفتلا بابسأف كلذ عمو . ةيعافد

 ناكو « مدلاو دهحلا نه ًاريثك . اهنيصخشل ةيموقلا قطانملا باستكاو تايموقلا

 زيمتت ىلا ةدرفنملا تاعامجلا نم جيسن تايلمعلا هذه نم قبتي نأ نم ديال

 ةيئاقلتلا ةءواقملا رهظتو . ةيسايسلا اهمظنو اهديلاقتو اهفاقثو اهمعراتبو اهغلب
 تادحو ىف ةيموقلا ةكرخلا روابتت اميح ويلا لمعلاو عيراشملا عيسوت تايلمعل
 . ةليوط ةينمز ةرتق لالخخ رولبتلا اذهل ةمئالم تناك ةيعيبط دودح اهل « ةريغص

 نم رباثملا/ بوؤدلا لمعلل ةجيتن ةيعوقلا لودلا ليكشت نوكي نايحألا ضعب ىو
 عساتلا نرقلا ىح ءارمألاو كولملا اهمدختسا ىلا لئاسولا ىوتسم ىلع عيمجتلا

 « كلذ نم سفيقنلا ىلع مت دق ةلودلا ليكشت نأ دجن ىرخأ نايحأ ىفو . رشع

 ةرع ناك وأ « ىرخأب وأ ةجردب ىسعتلا ىرادإلاو ىميلقإلا تيتفتلل ةجيتن
 ىف مث ام لثم جراخلا نم رامعتسالا هضرف « ةيلايربمإلا لودلا نيب تامواسملل
 ايسآو ةيقيرفأ ىو رشع نماثلاو رشع سداسلا نينرقلا نيب ايف ةيئاوتسالا اكيرمأ
 . نيرشعلاو رشع عساتلا نينرقلا ف

 ةيسايسلاو ةيموقلا دودحلل رمتسم طختب نيرشعلا نرقلا ةيادب تزيمت دقو
 فو . ىوقلا راطإلاب ًاعرذ تقاض ىلا ةيداصتقالا حلاصملا تاليكشت .لبق نم

 «ةيداصتقالا ةيمبألاو ةيسايسلا ةيدوقلا نيب تاضقانتلا كلت ضعبلاحبضف ةريثك نايحأ
 .خيراتلا ىوتسف « نيفلتم نييوتسم ىف حرطت نآلا ذنم لكاشملا تحبصأ اذبو
 ةيعايجالاو ةيداصتقالا تاقالعلا ىأ لامعألا ىوتسمو « ةهج نم ةمآلا ىوتسم ىأ
 عضخت نأب ةرم ضقانتلا اذه لح ناكمإلا ىف ادب دقو . اًنيمأ الكش ذختت ىلا
 تددشتف . « قوفتحلا سنحلا » ةيرظن ىلع دمتعت . ام ةيموقل تاراقلا ىدحإ

 ديحوتل ةيموقلا ةيكارتشالا ةطحلا ةميزه نكلو ىثوقلا اهعونت نع عافدلا ىف ايروأ
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 اهتاورث نم ًاظوحلم ًاءزج آيضيأ ةيبروألا ممألا تفلك « اهيلع اينامأ ةرطيسب ابروأ

 ةيكارشالا تايروهمخلا داحتا « نيتريبكلا نيتراقلا نيتلودلا ءازإ اهلالقتساو

 نويلم ٠٠١ نع ديزي ام ةيكارتشالا تنضتحاف .ةدحتملا تايالولاو ةيتيبفوسلا

 ديعتست نأ اهسفن اينامأ عطتست ملو « ةيرلتهلا ةيروطاريمإلا ضاقنأ ىلع « ةمسن

 ابروأ ى ةدوجوملا ةايحلا قئارط ىرححأ ةرم قدلتو « ىربك ةيداصتقا ةوقك اهتناكم
 هىذلا نملا اهبعرأ دقو « ىرغصلا لودلا نإ . ةيكيرمألا ةيلاملا ةدعاسملا لبضفب الإ

 ةيامحل ًائيش لعفت نأ عيطتست نأ نود اهيلع ىلاوتت ىتلا ةبقاعتملا بورحلا هتضنقا

 نكح« ةيبوقلا تايظنتلا قوف مظنت ةماقإل راصنألا دشأ يملا و اهدايح

 ابرؤأ دعت مويلاو ٠ اًئيملس الح تافالخلا لحتو لامعألا رادت نأ هاوتسم

 هنآل كلذو « اهم ءزج ىف وأ ةراقلا ىوتسم ىلع مظنتلا تالواحم رابتخا 0

 دالبلا ىف رشع عساتلا نرقلا ىف ةوقلا نم ةجرد ربكأ لبع تناك ةيموفلا تاكرحلا

 جئاتن ىلإ لوصولا رومألا بعصأ نم هنأ ودبيف اذلو . نآلا ابروأ نوكت ىلا

 . دالبلا كلتل ةبسنلاب ددصلا اذه ىف ةعيرس

 نم ماظن ىلع تءءاق ديخوتلل لوألا تالواحلا نأ ظحالن نأ اًنقح- بيرغلاو

 نرقلا نم لوألا ثلثلا ىف ريبك نأش هل ناك ةيداصتقالاو ةيكينكتلا تاقالعلا

 محفلا » ماظن ىعنو : لاوزلاو فقوتلا ىلإ هقيرط ى نآلا هنكلو « نيرشعلا

 دوجو عم قفتت ابروأ ىف ىلوألا ةيديحوتلا تالواحلا كلت نأ ديب . « بلصلاو
 اكيجلبو ادنلوهو اسنرفو ايناملأب رع ىذلا نيارلا رب لوح ةزكرم ةيفارغج ةعومج

 ةبغر « نيتم طابرب اهب اهسفن ايلاطيإ تطبير ىلا ةعومجلا كلت « جربمسكلو

 ابروأ نكلو « ابروأ برغ لاهش ىف ةيعانصلا زكارمل نع لازعت الا مدع ىف اهم

 .قرطلا نع اح َْق باعصلا ىناعت « ةكرتشملا قوسلا تاذو « هذه « لود تسلا و

 هنأب « ىمظعلا ايناطيرب عانقإ ىف آتتع قالت ىهو . ةيقيقحلا ةدحولا ىلإ ةيدؤملا

 وه رخآ عمجت كانهو . هناوأ ىضم دق ةيروطاربمإلاو ةلوزعملا ةريزخللا رصع
 « ( عبسلا ابروأ» ةيلاهثلا ابروأ لود مضي مظنت عقاولا ى وهو . رحلا لدابتلا داحتا



 كل

 ٠ ةلود لك نكلو . ةيراجتلا لكاشملا ةيداصتقا لولحلا رثكأ داجبإ ىلإ فدهيو
 لعجي امم ةيبروألا ةدحولا نع اهموهفم ىف ةصاخلا اهلغاشم حيضت لودلا هذه نم

 عمجج ىلع نالا ذنم ةداعلا ترج دقف كلذ عمو . ةبوعصلا ىق ةياغ اهنيب قيفوتلا

 ىلع « ىيييفوساو ىكيرمألا نيمجحلا ةنزاومل كلذو جاتنإلا ريداقمو لاجرلا ددع

 . ةيئاصحإلا ةيحانلا نم لقألا

 قطانم ديدحتو « رامعتسالا تايلمع رثإ اهميسقت ىرج دقف ةيقيرفأ امأ
 املقإ 4٠ دجو اذبو - 188 نيلرب ركؤمو ؛ ايقيرفأ مسقت ١ ىلإ ةوعدلا  ذوفنلا
 . ىمياقإلا مسقتلا نم ساسألا اذه ىلع ل القتسالا ىلع لوصحلا مت دقو . ًازيامم
 ديدشلا ثتفتلا اذه نع ةمجانلا راطخألا ةيتفلا لودلا تكردأ ام ناعرس نكلو
 . ةيلاردف تاداحتا ةماقإل ت الواح ةدعتلشف دقف كلذ عمو . ةراقلا باصأ ىذلا

 ابابأ سيدأي ةيقيرفألا لودلا ءاسثر رمتؤم ىف تسسأ ىلا ةيقيرفألا ةدحولا ةمظتمو

 اهم « ةقباس تاعمجت ةدع مضت ىهو . اهيادب ىف تلاز ام 1458 وباع ىف

 ةلود "':” لمشتو « ايفورنوم ةعومجو « ءاضيبلا رادلا ةعومجمو « ليفزارب ةعومجم
 مضت ال اهنكلو .. ةدحتملا :ةيب رعلا ةيروهمخلاو برغملا لود اهنيب نم ةيقيرفأ

 لمشت ال اهنأ ىأ « ةيلاغتريلا :تارمعتسملا كلذكو ةيبونكلا ةيقيرفأ ةبروطاربمإ
 ٍْ . يونج ٠١ ضرع طخ بونج ىلإ عقي ام لك ةيلمعلا ةيحانلا نم

 : اهريغ نع ًاجضنو ًاحوضو لقأ ىهف ةيبونخلا اكيرمأ لود داحتا ةركف امأ

 مامهالا نع وأ « ةرطيسلا ىف ةيجراخ ةبغر نع ردصت تناك اذإ ام فرعنالو
 كانهو . ربكألا راخلا ةيلايربمأ ةهجاوم ىف ةينيتاللا اكيرمأ تاقاط عيمجتب
 . ليزاربلاك « ىراقلا قاطنلا ىلع ةحاسم لعفلاب لغشت لودلا هذه نم ضعب
 . قيقدلا ديدحتلا نع ةديعب تلاز ام ةلكشملا نأ ودبيو

 . ©« لىراقلاىيوتسملا ىلع نواعتلا نع ثحبلا نم لعبأ ئه ام كانه نكلو

 ةيادبلا ىف لثمت ع ىىلاعلا مظنتلا ىوتسم ىلإ نورشعلا نرقلا لصو دق ذإ
 تشنأ ) ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ةدحتملا منألا ةئيه ىف مث « مثألا ةبصع ىف
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 وينوي ؟5 ىلإ ليربأ 55 نم ةدملا ف دقعىنلا وكسيسنارف ناس رمتؤم ىضتقع
 ىلع تامظنتلا نم ددع؟ ىسايسلا مظنتلا ىهو مألا ةثيه نع قثبنا»و 6
 « ةيئاذغلا تانوعملا ليهست لثم « تابقعلا نم ريثكلا ةيوستل ىملاعلا ىوتسملا
 « ةينفلا ةثوعملا بتكم عبتيو . .خلإ ةيمنتلا تايلمعل ليوا ةلافكو ميعتلا ريوطتو

 ةمظنمو « ةيلودلا لمعلا ةمظنك « تامظنت ةدع ريمعتلاو ءاشنإلل ىلودلا كنبلاو

 ةفاقثلاو مولعلاو ملعتلل ةيلودلا ةئيطاو « ةيملاعلا ةحصلا ةثيهو ةيذغألاو ةعارزلا
 لكاشملل لولحلا نع ثحبلا ىف تامظنملا هذه رود ىلع ةوالعو ( وكسفويلا )

 عيمجتب موقت اهنإف « ملاحلا نم ةريبك ءازجأ ىف ةيملاعلا فورظلا روطن اهحرطي ىبلأ
 ةفرعملاو ةقداصلا تانايبلا ريفوت نمضي اب « نيدايملا ةفاكى ةلماشلا تامولعملا

 . هلبقتسوو نهارلا انملاع ةايحي قلعتي ام لكل ةيقيقحلا

 توافتلا . ؟

 نيب اقنع تافاللا دادزت تاسسؤملاو فقاوملا ديحوتلا تايلمع هجو ىف
 « ةيلامسأر ةلتك » ىلإ ملاعلا ماسقنا دعي ملو . ضعبلا اهضعب و دالبلا نم تاعومجم
 ٠ « ىتييفوسلا داحتالا اهسأر ىلعو « ةيكارتشا ةلتكو  ةدحتملا تايالولا اهسأر ىلعو
 . ريثم رهظم اذ_لكشلا اذه ناك امهم مويلا ملاع ق زياملل ىرهوجلا لكشلا وه

 ملاعلا 3 ريبعت ٠ ًابيرقت تقولا سفن ىو « نوريثك نوفلؤم حرتقا دقو
 * (حاجن ظفللا اذه زرحأو . فلختلا اهحرطي ىبلا لكاشملا زاربإل ؛ 2١ ثلاثلا
 ىه ةيسيئرلا اهلكاشم تسيل ىلا دالبلا ةعومجم هب تدصق املاط هيف لادج ال

 ىلامسأرلا ىتداصتقالا ماظنلا لاكشأ قفو اهعينصت مت ىلا ةقيرعلا نادلبلا لكاشم
 قبطني نكلو . ةيكارتشالا ىببت ىلا دالبلا ف ةدوجوملا لكاشملا ًاضيأ ىه الو

 هعضو ىذلا ميسقتلا ىف « ثلاثلا » عاطقلا ىلع قبطني ام 6 ثلاثلا ملعلا ١ ىلع

 .(1905) « قوس . أو و هييدنالب . ج (1)
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 ىح ةقيقد ةريثك تافيرعت هيلع قبطنت الأ ام رمأل ىكي الو . 21 كرالك ناوك
 ىلا دالبلا تدجو ةيخمراتلا ثتاروطتلاو فورظلل ةجيتنف ٠ ادد اعيش حبص

 ىلإ تدأ ىلا ىربكلا عنيصتلا تاكرح نع ةديعب اهسفن ثلاثلا ملاعلاب فرعت

 دوصقالاف . ةيعانصلا تايداصتقالل اهماقإ ىلع ةوالع تاعمتجلا روطت ى ةرفط
 ىلا عينصتلا ةفيعض وأ « ةيعانصلا ريغ دالبلا كلتوه نذإ ثلاثلا ملاعلا دالبي
 اذهو ةلئاه ةعرسب دادزي اًنيفارجمبد ًاطغض ىاعتو ةقيتع ةيعاوجا لك ايهب تظفتحا
 ظفتحت لازت ام نيصلاف . ةمات ةقدب ثلاثلا ملاعلا دودح نيعيال كلذ عم فيرعتلا
 تادوهجم مغر عينصتلا فعضو قارجميدلا طغضلاك « صئاصخلا هذه ضعبب

 نإو « ميدقلا ىعاّمجالا اهتانب نم ءطبب صلختت نابايلاو . ةيكارتشالا ةلودلا
 . ًاديعب أطوش عينصتلا ف تضمو قارجميدلا اهروطت هاجتا تبلق دق تناك
 اهنأ مر ؛ ثلاثلا ملاعلا لودل ىلا ةيسايسلاو ةيعامجالا صئاصخلا عيمج اينايسألو

 ىلع انه اننكلو « ايسآل وأ ايقيرفأل ىلا ةبوصنلا نم ةجردلا سفنب عتمتت ال
 « ىدنحلا طبحملا ىطاوش ىلع هتقيقح نع ثحبلا بجيو « ثلاثلا ملاعلا دودح

 ىندألا دحلا ىلإ ةيمويلا روجألا لصت الث يح « ةينيتاللا اكيرمأ وأ ايقيرفأ ىو
 ةبباشتم تسيل تاعمتجملاف لاح لك ىلعو. ةيعانصلا دالبلا فعضأ ىف دوجوملا ٠

 ةيجراخلا اهتاقالعو ًاقيمع ًافالتجلا فلتختت ةيبعشلا اهتفاقث نأ اك « نادلبلا كلت ىف
 عقاولا ى كانه لب « دحاو ثلاث ملاع دجوي الف . طوغيضلا سفنل ضرعتت ال

 اضيأ نيابتت اهنكلو ء ةيعانصلا دالبلا نع اهعومجم ىق زيامت « ةروطتم ريغ دالب
 قرطلا سفقنب مني نأ نكميال اهنم لك روطت نأ كش الو. آقيبع ًانيابت اهميب ايف
 عضولا ليلحت نم اهي جرخن ىلا ىلوألا رصانعلا نم ًارصنع نأو . بيلاسألاو

 هريوصت نكمي ىذلا قاكتملا ريغ روطتلا نع هظحالن ام وه « نهارلا ىملاعلا
 « فوقلا لخخدلا ن درفلا بيصن لثم ةيسايقلا ماقرألا ضعب ىلإ عوجرلاب

 .ةروهشم ةريثك تافلؤم هل « ةيعماج بصانم ةدع ىلوت ٠14ه ماع دلو ناطيرب ىداصتقأ )1١(
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 تنمسألاو بلصلا نمو « ةيكيئاكيملا ةقاطلا نم ىدرفلا ك الهسالاو وغيرهها 

 ةجرددب ةددعتمو ةزياهم ةليصأ لماوع نع رنصت هتامس دلب لك تانيوكت نأ الإ

 هريغ نود « دحاو طمت ف ايدج دالبلا هذه باعيتسا نع زجعن انلعجت <

 ةساردىأ :اًنيفارغج ادرج رضاحلا ملاعلل ىاسحلا فشكلا نوكي نأ نم دبالو

 ةيلضافت . ْ



 قاشلامسقلا

 .مويلاملاعةينازيم ٠





 لوألالصفلا

 ةيعانبلا البلا نيينزاوتلا نعشحيلا

 ةيبرغلا ابروأ راكتحا ىهننا نيرشعلا نرقلا ةيادبو رشع عساتلا نرقلا ةيابم ىف
 هبيلاسأو هثدابمم ةدحتملا تايالولا داصتقا ءانب مث نأ دعب ٠ ىعانصلا داصتقالل

 ىلاهث تاردايمب تقئبنا ىلا ةيعانصلا ةروثلا تلظ دقف كلذ عمو . هلاجرو ةينفلا ]
 . ىطنلطألا لاهش ةعومجم ىهو « اهنيعب ةيفارغجو ةيخي رات ةعومجمل اكلم ابروأ برغ

 ىف ةيكارتشالا ةروثلا مايق كلذ نم رثكأو لب « اهعينصتو تابايلا « ثغب  نكلو
 ىبعم نم ايجيردت اريغ دق ىييفوسلا ىعانصلا داصتقالا ءانبو ىببيفوسلا داحتالا

 ىف تماق ةروثلا كلتف . رشع عساتلا نرقلاب ةصاخلا ةيبر وألا ةيعانصلا ةروثلا
 ةروصب اهيف قرغو نرق فصن تماد ىلا ةريثملا بورحلاو تاعزانملل آماتخ ابروأ
 عينصتلا مث دقو . 184٠١ ماع ةدوجوملا ةيعانصلا ايروأل ىخيراتلا قوفتلا ةعطاق

 ناكو « ىييفوسلا داحتالاو ةدحتملا تايالولا نم لك ىف ةنيابتم قرطب عيرسلا
 قاطن نأ ىلع نهرب امم . ةمخض ةيلامو ةينف تابلطتم « ةيناثلا » ةيعانصلا ةروثلل

 راموليك نويلم ىبح وأ ةئثام دودح ىف دعي مل ةيعانصلا دالبلل ريوطتلاو ةيمنتلا
 ةمسن نويلم ه٠ اماكس ددع غابي ةمأ ةردق قاطن نم جرخ رمآلا نأو « عبرم

 . نييالم ةرشعلا نم اهدادعت برقي ةلود هعيطتست الف ىلاتلابو
 ةوقلا بيلاسأل ةيراقلا لودلا كالتما ناك اذإ امع قلق ىف لءاستن نأ انلو

 تامادصلا ىف ىرخأ ةرم عوقولا رطخ ىلإ ةيناسنإلا ضرعي ال « ىوصقلا ةيكينكتلا
 ىلا دوهحلا فدهّستو . ديدج ىوتسم ىلع نكلو « ىبروألا قوفتلاب تدوأ ىتلا
 ىأب مايقلا عنمب ىوقلل نزاوت ىلع ءاقبإلا « رصاعملا للعلا ىف نيتاوج ربكأ .اهذبت

 الن



 ل

  لماشلا لدابتملا ريمدتلا ىوس وكت نأ اهتجيتن نأ ًامدقم عيمجلا ملعي « ةرماخم

 الام هب ةبلاطملل  اهلهؤي ىذلا ناكملا ديعتست نأو كسامت نأل ابروأ ىعستتو

 جاتنإلا ىوق عيمجت ىف نمكي لحلا نكلو + ةردان ةيفاقبو ةينفو ةيركف ةوق نم
 ةئيهو لود تسلا ابروأو . ةعونتملا ةيسايسلا لك اشملا حرطي ىذلا رمألا اهديحوتو

 نود ىرجت ال وأ ةلواحت ىوس تسيل ةكرتشملا قوسلاو (0.35.6.8.) بلصلاو محفلا
 مهت ال « لود تسلا ايروأف » كلذ عمو . ةرمتسم تاضقانت اهلخاد موقت نأ
 (0.67.5:.) ةيبروألا ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم امأ « اهلك ةيعانصلا ةيبرغلا ابروأ

 امتاكرشو ايناطيرب مامضنا نأ اك . ةياغلل وخر لكيه تاذ ةئيه ىوس تسيلف
 ىتحو ...ةياغلل ًابعص ارمأ ودبيةكرتشملا قوسلا ىلإ (4.1.) رحلا لدابتلا داحتا قف

 تلح ىلا ةدحتملا تايالولا كانهف « ةيلاعف ىأ ةيبروألا ةثلاثلا ةوقلل سيل نآلا

 ًاضيأ كانه مث « رحلا عورشملاو ةيلامسأرلا نع عافدلا ىف ىروألا نابديدلا لحم

 سيل نآلا ىحو . اًنيكارتشا ًاداصتقا داش ملاعلا ىف دلي لوأ ىيبفوسلا داحتالا
 , ريثكلاب نيدت ةوق ىهو « ةيضارتفا ةيلاعف ىوس امهب ةيبروألا ةثلاثلا ةوقلل
 , ؟ رخآآ نزاوت ةماقإ نكمي لهف . ةدحتملا تايالولل

 ىراقلل قاطنلل ىلع ناتيعانص ناتوق .- ١

 ةيساسألا ةيعانصلا داوملا نم ىبيفوسلاو ىكيرمألا نيداصتقالا نم لك جتني

 ةنراقملا قاطن جراخ ناعقي اذبو . ىملاعلا جاتنإلا نم ؛ 55 و 7١ نيب حوارتي ام

 جاتحت ىلا تاجتتنملا ضعب لاجم ىو . ىرخألا ةيعانصلا لودلا طشنأل ةبسنلاب

 اعضاوت لقأ ًاناكم ةيبرغلا ابروأ ىف ةئيغم لود لتحت صصختلا نم ةيلاع ةجردل
 هتايالولا نأ نظن نأ باوصلا ريغ نم نكلو . ةيساسألا تاعانصلا لاجم ىف اهلامج

 ريكأ هسفن تقولا ىف اسيل ةيتيبفوسلا ةيكارتشالا تايروهمحلا داحتاو ةدحتلا

 امهصصختو ديدشلا امهعونت عم ءارخؤم تم ىلا تاعانصلا عورف قف نيجتتملا
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 نم ديدحتلا هجو ىلع عبنت ةيئاضفلا ةحالملاو فئاذقلا لاجم ىف امهرطيسف . غلابلا
 . ةيكينكتلا بيلاسألا قدألو ةيساسآلا تاردقلل جودزملا امهكالتما

 * ىبييفوسلا داحتالاو ةدحتملا تايالولا نم لك ق ةيعانصلا تاجتنملا ضعب نايب

 ىييفوسلا داحتتالا ةدحتملا تايالولا

 ةيوثملاةبسنلا ةيوثملاةسنلا
 1911 جاتنإل

 جاتالةسنلابإ 1335| 01

141 

 | ؟5و١ا

 (ةعاس تاوليك رايلملاب ) ءايرهكلاو (ةبعكملا راتمألا رايلمب ) ىعيبطلا زاغلا ادع نط نويلملاب *
 . نط فلألاب نطقلا ٍلزْغَو

 نم مارج 5.0 و « محف مارج ه٠ « 1999 ماعل ةبسنلاب : ليوحتلا تالدعم )١(
 : 1959 ماعل ةبسلابو . ةعاس تاووليك لكل ىعيبطلا زاغلا نم ”مره و ةيلورتبلا تاجتتملا
 . لاوتلا ىلع "مرا و « امارج ”هوو 6 ؛ةث
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 19517 ماع ى ىملاعلاجاتنإلا نم ىتييفرسلا داحتالاو ةدحتملا تايالولا بيصن
 ةيعانصلا تاجتنملا ضعب نم

 ىيييفوسلا داحتالا | ةدحتملا تايالولا

 2 ل ةقاطلا

 1" 3 بلصلا

 7 حا موينوملألا
 15 15 تنعمألا

 ىيبفوسلا داحتالا ىلع ةدحتملا تايالولا قوفتت ةليقثلا تاعانصلا لاجم ىو

 ىف ةصاخو ىعانصلا جاتنإلا ىف امهنيب ربك أ نيابتلا نأ ًايضيأ ودبيو . ًافيفط ًاقوفت
 نكلو .. ( ةيئاذغلاو ية وايكلا تاعائصلاو جسنلاو لزغلا ) ةفيفخلا تاعانصلا

 , انمات افالتخا امهم لك قففلتخت جاتنإلا ظنت لاكشأو ءروطتلا تالدعم
 ىلإ ١ نم عفترا ةيساسألا تاجتتنملا ىف ةدايزلا طسوتم نأ قيباسلا لودخلا نيبيو

 ىذلا تقولا ىق 19517 و 194379 ىناع نيب امف ةدحتملا تايالولا ىف ؟ره وأ ؟

 ىلا ةطيسبلا داوملا ةعانص ادع ام) ىتييفوسلا داحتالا ىف 7٠١ ىلإ ١ نم هيف داز
 ماقرألا هذه مهف نكعالو . (؟,4 ىلإ طقف داز ىذلاو نطقلا لزغ جاتنإ اهلثمب

 . ىداصتقالا روطتلا هيف مث ىذلا ىخيراتلا راطإلا ىف اهعضوب الإ

 اهروطت نم لوألاةلحرملا ةدحتملا تايالولا تزجينأ ىلوألا ةيملاعلا برحلا ةادغف
 ' ككسلا ةكبش ءاشنإو بلصلاو ديدحلا ةعانص ةماقإ تنمبضت ىلا « ىداصتقالا

 ءاشنإ كاذكو ةيودباو ةيراجتلا ليطاسألاو ىناوملاو ندملا ءانبو اهزيهجتو ةيديدحلا
 نم تدافتساو . كالبسالا داومو جاتنإلا تاودأ جتنت ىلا ةعونتملا تاعانصلا

 . برحلا ىف اهكارتشاو ءافلخلا نيومت ىف اهدوهج نع تجتتن ىلا ةقالطنالا

 ىلا'ةظحللا سفن ىف « ةيلخادلا اهقوس عبشت راثآ نم ىناعت تايالولا تأدبو

 رامد نم اوصلخت نأ دعب اهم ىزجلا ءارشلا نع مييليأ اهؤافلح اهف كسمأ



 ل

 ضئاف ةمزأ اهرابتعاب ةيكيرمألا ١978٠ ةمزأ ترهظ ىلوألا ةظحللا ذنمو . برحلا

 اذهو . اهيلع بلطلاو تاجتتنملا ضرع نيب نزاوت كانه نكي مل هنأ ىنعمب « جاتنإ
 . هلكأب مهداصتقا هاجتا ىف رظنلا ةداعإ ىلع نييكيرمألا ربجأ ام

 ىذلا ىكيرمألا داصتقالل قوعمو طبثم ةباث تناك ةمزألا هذه نإف اذلو
 <« ةرمتسم نوكت نأ داكت ةروصب ةيجاتنإلا هتقاط نود لمعي ةرتفلاكلت ذنم هارث

 برحلاك ) ةماه بورح ى ةدحتملا تايالولا اهيف كرتشت ىلا تاقوألا ىف الإ .

 ! كلالتما ببسب ةيحان نم ةيتاوم ريتعت فورظلا هذهو .( ايروك برحو ةيناثلا ةيملاعلا
 ةيتاوم ريغو « تادعملاو ةيكينكتلا تاجتنملاو لاومألا سوعر نم ريبك ىطايتحا
 لوصحلاو ةعوفدملا تارائتسالا كالبّسال تانامض دوجو مدعل ىرخأ ةيحان نم
 جاتنإلل ةديدجلا ةايلمتلا كابا مث فورظلا هذه لثم و . اهم دئاع ىلع

 ريغو ءىطب لدعمب ةيساسألا تاجتتنملا ىلع بلطلا ديازتف . اكيرمأ ىف ىعانصلا
 ءاريثك اهقوفت ةعرسب نادادزت اتناكجاتنإلا ةميقو تارامتسالا نأ نيح ىف « مظتنم
 « ديازتملا ىلخادلا كالبّسالا ىذغي ناكجاتنإلا نم ًاريبك ًاءزج نأ نع الضف
 ةعانص نأ نيح ىف اذه « مكارتلاو لاملا سأر ةرود نم عارسإلاب اذه ميو
 .تاراؤتسا بلطتت ديدتلبا زارطلا نم ةيجيتارتسالا تاعانصلاو جاتنإلا تاودأ

 . دشأ ءطبب كلهست

 ةظحللا سفن ىف ةيكارتشالا ةيتييفوسلا تايروهمدلا داحتا ىف عينصتلا أدي دقو
 داحتالا ضرعتو . ةمزألا جئاتن نم اهيف ىناعي ىكيرمألا داصنقالا ناك ىلا
 ىكإ ١44١ ماع نم برحلا ءوزغلاوه : رخآآ عون نم رابتخال ىييفوسلا
 «بسانم ىجاتنإ دوهجمب مايقلا لع هثزفح دق برحلا هذه تناك نإو . 16

 كلذ رهظيو . حاورألا ىف رئاسللا نمو رامدلا نم !ًددج ةليقث ةكرتب تهنا هنأ الإ
 ةمقلا عم ضراعتي « ًامامت سوس ضفخنم لكش ىف ةيمنتلل ىايبلا مسرلا ىلع
 دوكرلا عضو علو ٠ ةدحتملا تايالولاب صاخلا قايبلا مسرلا اهرهظي ىلا ةثجافلا

 زيهجت لصاو دق هدجن « رابتعالا ىف ىييفوسلا داحتالا ىلع برحلا هترج ىذلا
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 - 19١!اال/ ى هيناعي ناك ىذلا ىكينكتلا فلخعلا ضيوعتو تادعملاب هسفن

 ةمزاللا ةيكالبتسالا داوملا جتنت ىلا تاعانصلا ءانب ىف رمتسا اك ع4

 ىبماسألا دهتلا لظيس بيرقلا لبقتسملل ةيسنلابو . هناكس تاجايتحا ةهجاومل

 « ىرخأ تاعانص قلخت ىلا تاعانصلا ىأ 6 مألا ) تاعانصلا وحن ًاهجوم

 فديستو ةيكينكتلا ةفاثكلا نم ةيلاع ةجرد ىلع ىلا تاعانصلا وحن كلذكو

 ماعلا ىف نيتلود ريكأل ةبسنلاب تحبصأ ىلا تاعانصلا كلت . ىنفلا زاجعإلا

 صاصتما ةدحتملا تايالولا ديعت اميبو . تالايخلا ةفاك قى امهتردقم تابثإل ةليسو

 حابرألا مكارت قيرط نع كلذو « هعيزوت مي ىذلا ىثوقلا دئاعلا نم ءزج

 ىجاتنإلا هلامسأر ةرود نم ديزي ىريفوسلا داحتالا نإف « ةيكالبنسالا ةعانصلل
 ىلإ ةرشابم أجلي نأبو ةيكالهّسالا تاعانصلا ومت ءطب ىلع نآلا ىتح ىبي نأب
 ةدملل ةنراقملا ةدايزلا لدعم نأو . رامتسالا ىلع هتردق ةدايزل ةلطعملا تاراخدالا

 قاحلل ىييفوسلا داصتقالا اهب راس ىلا ةعرسلا نيبي ء 1457 ىلإ 19618 ماع نم

 . تادعملا ةعانص ىفو ةيسيئرلا تاعاطقلا ىف ىكيرمألا داصتقالاب

 جاتنإلا نم ةيوثملا ةبسنلاب ةردقم ىييفوسلا داحتالا تاجتنم ضعب
 اؤ59 « 19468 ىاع ق ةدحتملا تايالولا ق لئامملا
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 5١ ( ةيئابرهك ةقاط ىلإ ةلوحم دراوملا لك ) ةقاطلا

 مه بلصلا
 ٠6 تنمسألا

 نطقلا لزغ 0
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 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولل ةزيمملا ةصاخلا تامسلا  ؟

 )١( ىكيرمألا قسانتلا مدع :

 « عيرم رتموليك نييالم 4 ىلعاليلق ديزت ةحاسم ةدحتملا تايالولا لغشت

 نم ىلروألا ءزلبا اهيف امب اهاككأب ةيبروألا ةراقلا ةحاسم نعاليلق لقي ام ىأ
 ىلع ىأ ) الاهش "مه "م4 ضرع ىطخ نيب اهيضارأ دتمتو . ىتييفوسلا داحتالا

 ريتعت ىلا تايالولا اذع ايف كلذو . ( ىثكارملا بونحلاو سيراب ضرع ىطخ

 ةعورزملا ةحاسملا لمشتو . (ىاواه رزجو اكسالأ ) ةيفارغحلا ةيحانلا نم ةيجراخ
 ف عيرم ريموليك قشويلم نم برقي ام اهنم مدختسي ء "مك رك ركل

 تافاسملا دتمتو . عار عيرم رئموليك نويلم ؟رد ىلع اليلق ديزي امو ةعارزلا
 طاغألا عباتت دقف . ابروأ ىف فورعم ريغ قاطن ىلع ةيفارغحلا تادحولاو

 ىمظعلا تاريحبلاف . رثموليك 7٠٠٠١ وأ ٠٠١١ ةفاسمل رظانملا نم ةدحاولا

 ىذلا مظعلا لبسلا ىرجيو « ريموليك ١7٠١ ةفاسمل قرشلا ىلإ برغلا نم دتمت
 هلوط ديزيو كيسكملا جيلخو ةيدنكلا دودحلا نيب ىبيسيسملا - ىروسيملا هيوري

 دتعيو . ًاضيأ مك١٠٠ شالبألا لابج ةلسلس لوط غلبيو . مك 7٠٠١ ىلع
 . ةعبرملا تارتهوليكلا نم فال آلا تاثم غلبت تاحاسمل ةبرتلا نع عونلا سفن

 ةيداصتقالا تايطعملا قفتت عبطلابو . ىراقلا ىوتسملا ىلع ةيفارغخلا رهاوظلاف

 . عاستالا نم لئاطلا ىوتسملا اذه عم

 ٠ ىونسلا طسوتملا نأل كلذو 2١7 لاتنيك ىرايلم ىلإ بوبحلا جاتنإ ةقاط لصتو

 ةيعارز ةرود ف ضرألا عرزتو . ”الاتنيك ٠١ « 7١ نيب حوارتي راتكملا جاتنإل
 ةيجاتنإلا اهتقاط لك لغتست ال ةدحتملا تايالولا نأ مرو ٠ ةيثالث وأ ةيئاقث

 'هلاتنيك رايلم ىلإ اهجاتنإ لصي ذإ . ملاعلا ىف بوبحلل جتنم ربكأ دعت اهنأ الإ هذه

 (برمملا) 2. جك ٠٠١ ب لاتيكلا (1)



 ند

 ىكيرمألا بوندلا ناكمإ ىفو . خلإ ء حمقلا نم لاتنيك نويلم ٠٠ « ةرذلا نم
 ىورت ىلا هيضارأ ىف ماعلا ىف نطقلا ٍلوصحع فصن نم رثكأ هدحو جتني نأ
 . ( ىملاعلا لوصحملا ثلثب ةيعاوط جاتنإلا ددح. دقو) راهنألاب وأ راطمألاب

 رداصملا تايناكمإف . ةلئاحلا ةماخصضلا نم ةجردلا سفن ىلع ةيعانصلا ةقاطلاو
 ىف اذهو « لودلل لوألا فوفصلا ىف ةيلاهثلا اكيرمأ عضت مانا داوملل ةفورعملا
 تايمكلا ةماخض مضر كالذو « لوألا ةبترملا ىف ابيف اكيرمأ نوكتال ىبلا لاوحألا
 ةيئاب رهكلا رداصملا ىلع ةبكرملا تادعملا نأو . ريخنألا نرقلا ىف اهكالهتسا مت ىبلا

 جاتنإ لداعي ام ابرهكلا نم جتنت نأ اكيرمأ ناكمإ ىف لعجت « ةراقلا ىف
 ىضارأ نأ الإ . رضاحلا تقولا ىف ملاعلا ىف ةدوجوملا ةيئاب رهكلا تاطحلا ةعومجم
 داصتقالاف . الماك ”الالختسا ةلغتسع نوكت نأ نم دعبأ ةدحتملا تايالولا
 نيب ضراعتلا نإ ثيح « ةيفارغحلا ةيحانلا نم قسانتم ريغ داصتقا ىكيرمألا
 قطانملا نع ةيقرشلا قطانملا فالتسا ىف رهظي ةلغتسملا ريغو ةاغتسملا ىضارألا
 لكشب لغتست ىلا تاحاسملا «ةئاملا «لوطلا طخ لصفي ىبيرقت لكشب و . ةيبرغلا

 ثيح نم ءاوس ةمظتنم ريغ ةعطقتم ةروصب مدختست ىلا ىمارألا نع ظتنم
 ضرألا راوبل ى.يئرلا لماعلاف . ةحاسملا دادتما ةيحان نم وأ مادختسالا نمز
 لابحلا ةلسلس نيب ةعقاولا ىخارألا بيصي ىذلا ىراقلا فافغخلا وه كانه
 ىعارزلا لالختسالا نإف اذهلو . ٠٠١ لوط طخ نيبو « ىكور 9 ةبيرغلا ةيرخصلا
 قطانم لثمي قرشلاف . قسانتلا مدع نم ةريبك ةجردب زيمتي ةيكيرمألا ىضارألل
 نم دتمت اهنأ ذإ . اهب ةيخانملا طامتألا 'ىلاوت اهدادعتسا بساني ةعباتتم ةيعارز
 ةقطنملا « اديرولف بونج ىلإ" ىعارملا ةقطنم لامش ىف ةدرابلا ةيراقلا ةقطنملا

 تاكبش ذوجوب طبتري هيف ةعارزلا مايقف برغلا امأ . ملاعملا ةحضاولا ةيئاوتسالا
 . (اينروفيلاك ىف ريبكلا ئداولاو سكتيف ةحاو ) ًاقيثو اطابترا ىرلا



1١1* 

 ةقاطلا نم ىملاعلا ىطايتحالا

 ةيلامثلا اكيرمأ بيصنل ةيوثملا ةبسنلا

 (1951 رباني كوأ ف)

 ع ىعيبطلا 0 لورتبلا فاحلبا دوقولا

 نم نط فلا) | ردم رايلم :
 (ْنَط نويلم (نطرايلم )

: 

 ( موينارويلا (بعكم 1

 4 م6 6 ا

 (١ وكره 18 (/4)ال9» (/1,ظ)دللد | (/ه1148)1 | ةيلاشلا اكيرمأ

 ه4 ١.7 "3 ايسأ
0 

 0 50 0-7 |١9 . ابروأ

 1 0 - "١ | ةيسوابقألا

 1 افرك فلما 544 ىييفوسلاداحتالا أ

 1 5 ا

 مدع نإف « ةبرتلا نطاب نم ةجرخشمملا داوملا رداصم عيزوت ةيواز نم امأ
 ةدوجوملا ةيندعملا ةورتلا تناك نإ و . ىسكعلا هاجنالا ىف نوكي نأ داكي هيف قسانتلا

 نم ررض ىأ بترعي ل ثيح ثيحمب ةماخضلا نم ةجرد ىلع ةيلامشلا اكيرمأ ةراق ىف

 ىلا ةيبرغلا قطانملا نيبو ' اهتاورث لغتست ىلا ةيقرشلا قطانملا نيب قسانتلا مدع

 . تايطايتحالا رثكأ اهيف دجوت

 رودلا عم ايقالت دق ةراقلا روطت خيراتو ىناكسلا ريمعتلا عيزوت نأ عقاولاو
 ةيلامشلا اكيرمأ ىف ءقطانملا فلتمع ىف ةيعارزلا ىضارألا ةبوصخ هتبعل ىذلا
 ةدحتملا تايالولاو . 29دالبلا نم قرشلا فصنلا ىف ناكسلا نم / 87 شيعي

 ) )1١اهنم ةدحتملا تايالولا بيصن ١8٠١ نط رايلم ,
 محف نط رايلم ٠٠١ 3 ٠ نيب حوارتت ةيك لداعت 20(

 . ةمسن نويلم ١4٠ ةدحتملا تايالولا ناكس ددع غلب 145 ةيادب قف (؟)
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 لق ةيلودلا ثادحلألا نم آريثك نأ مثرو ١ ىمظعلا ىطنلطألا لود نم ربتعت
 ناكسلا سامخأ ةعبرأ نم ريكأ نإف ٠ ىداحلا طيحما رطش اههجو ىلوت اهلعج

 . ىيسيسم - ىروسيم روخم قرش زكرت آضيأىوقلا لخدلا ساخأ ةعبرأو

 نع ةرابع وهف ء تاوركلل لالختسا وأ نارمعلا ىف لامصتا ىأ برغلاب سيلو

 نايحنألا بلغأ ىف ةيجولويبو ةيححانم ءارعص ىه ْلب ةيداصتقا ءاركص ىف تاحاو

 عمو . ةلصتم ريغو ةعطقتم ةماقإ قطانم ىوس اهب سيل اهتاذ ئطاوشلاو . ًاضيأ

 ناس لثم قطانملا هذه ٍضعب ىلع تفضأ دق ةيكيرمألا ةماخبضلا نإف كلذ

 نيردان ”الامجو ةوق سولجنأ سواو وكسيسنارف

 : ةيبروآلا ةيلامسأللا ىاست (ب)
 نإف ديكأتلابو . ةيبروألا ةراقلا نم اهناكس ةدحتملا تايالولا تدمتسا

 هب انيلإ ىحوي نأ نكمب ام مث ةرجطلا ىلإ مهدوجو عجري ال نييلاخللا ناكسلا

 . نيرشعلا نرقلا ةيادب د ىلإ ابروأ نم ليحرلا قاطن عاستا

 نييكيرمألا ناكسلا نيب تايفولا ةبسن ضافخناو ديلاوملل ةعفترملا ةبوصحلا لضفبو
 ةطسوتملا ةيعيبطلا ةدايزلا تحوارت « 185٠ لبق ةراقلا ىف اورقتسا نيذلا ىادقلا

 <« 188٠ ىلإ +185٠ نم ةرفلا ى ماعلا ف ةمسن "هدرهدد 6 " ءءرغلت نيب

 تدازو ء 194٠٠ ىلإ 188٠ نم ةرتفلا ىف ةمسن ه0 ٠ءرهد٠ ع ة٠ءءردلت نيبو

 ىلع 197١ و « 188٠١ نيبف كلذ عيو . 1915١ ىلإ 15٠6٠ نم نويلملا ىلع
 مهتاضح تناك رجاهم نويلم ؟٠4 ىلاوح ةدحتملا تايالولا تصتما ديدحتلا هجو
 . ىروأ لصأ تاذ « مهتيجواويدبأو

 نيذلا نيعرازملا دالب بونكلاف . لامشلاو بونحلا نيب زيمت نأ انيلع نأ الإ
 « ةيكبرمألا ةيلهألا برخلا ىتح قابطلاو نطقلا ةعارز ى دوسلا ديبعلا اولختسا

 ةينيتاللا اكيرمأ ىف ةميدقلا تاعمتجملا عم ةيبونحلا ةيعامجالا ةيجولوكيسلا هباشنتو
 ىلع ىأ « كلذ ن٠ ضيقنلا ىلع راس دقف لامثلا امأو . ةيقيرفأ بونج عم لب



 ل

 . اهاطخ عابتاو ابروأ ىف ةيعانصلا ةروثلا ىده

 ىضارألا اوزواجت دقو « اكيرمأ قرش لاهش نمنيحنانلا « نيرماغملا » نأو
 ىبح اولصوو« ( دنلجناوين ) ةديدخلا اريلجنإ ملقإ ىف ًاركبم اهريمعت ىرج .ىلا
 « ىبسيسملاو وياهوأ لوهسو ىمظعلا تاريحبلا ةقطنمو شالبألل ةيبرغلا حوفسلا
 ةيبرغلا ةيلامشلا ابروأ ةقاط لئامت ةيعانصلا ةيمنتلل ةنماك ةقاط مامأ مهسفنأ اودجو

 لايج ىف رشتنت ىلا « ىبوتيبلا مسفلا » مجانم كانهف « اهسفن ىف ةبورضم
 مجاتملا هذهو ٠ انايدنأ ىهنيلا ىف ىرجتلا محفلا ضاوحأو شالبألا

 محفلا عبانمب دجوي ام لك نع اثالث وأ نيترم ديزي ىطايتحاب ظفتحت تلاز ام

 تارءتس ىلإ سحخ نم اهلع اهنيجاتنإ ديزتو « ةيبرغلا ابروأ ىف ىرجحلا
 لالخ ةدهبلا جارختسالا تايلمع م اذهو . ىكينكتلا ىوتسملا سفن مادختساب

 «روي ريبوس ١ ةريحب جانمتمدق « 19188 ىلإ ١804 نم ةرتغلا فو هلك أب نرق

 ىف اهل ليثم دجويال- نداعملا نم ةبسن هب « ماحللا نم نط نويلم 18٠١ ديدحلل
 لقنلا ىف ىمظعلا تاريحبلا تايناكهإ قوفتو . ديوسلا ىوس ةيبروأ ةلود ىأ

 لامش ىف اهفاشتكا مت دق لورتبال لوألا رابآلا نإو . ابر وأ ىف نيارلا تايناكمإ

 ىف ىرج ال رياغم سايقم ىلع عينصتلا متو . ًاضيأ ةدحتملا تايالولا قرش
 « ضرألا ةزايحلوأ ةيكلملا مظنتل ةميدقلا لاكشألا نع ةعبان دويقام نودو « ابروأ

 دقلو . ةيساسأ تاضقانت ةيأ ىوحتال ةديدج ةئيب ىف ةيعانصلا ةروثلا تماقف

 دودح- نود ةيميظنتلا اهاكشأو ةيبروألا ةيلامسأرلل ةينفلا بيلاسألا قيبطت نكمأ

 ةاعارم نم دبال ناك ابروأ ىف « ءايشألا هذه ةعيبط اهضرفت ىلا كلت ريغ

 ىميلقإلا مسقتلا كلذكو ٠ ةثوروملا تاجايتحالاو ةقباسلا ةيعاّجالا لكامل

 . ةيكيرمألا تاحاسما ةبسنلاب ًامئاد ةريغص تناكنإ و « ةحاسملا ةنيابتم لود ىلإ

 لالخ ءىش ىأ لمعي نأ ناسنإ ىأ ةعاطتسا ف ناك دقف اكيرمأ ىف امأ
 ثدح دقو . ريبك ناكمب مركلا نم ةيعيبط ةئيب ىف كلذو . هلكأب نرق فصن

 ةرهللا ةسفانملا ةرتف ىف ىبهذلا رصعلا مويلا ىري ىكي رمألا نطاوملا نأ ةجردل اذه
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 كلت « رصاعملا ىكيرمألا داصتقالل ةنيصحلا عالقلا ءاشنإ تقبس ىلا ةقلطملا

 لال ةيعقاو ةقيقحهنم رثكأ اًنيرظن ًارمأ اهلظ فرحا عورشملا حبصأ ىلا ةرتفلا
 ةداوه ال راض عارص ىف « تاعورشملا باعصأ » لخد هذه ةقلطملا ةسفانملا ةرتف

 ةحضاو ريغ ضعبلا رئاصم تلظو . ةمحر ام نود ىوقلا بلغتو ءاقتنالا متو«هيف
 كقلوأ نيب نم اوناك نإو« ةياغلل ًاريصق رخآلا ضعبلا رمعناكن يحى . ةليوط ةدمل
 زواج امدنع رارقتسالا 6 . مظع حاجنل مه دعت رادقألا نأكو نودبي نيذلا

 لحم كونبلا تلحو « ةءافكو ةأرج نيرماغملا 7 لئاسو اهعونتو تايلمعلا عاستا

 ةيلامسأرلا روطتل ”الثام روطتلا اذه ناك دقل . اهعم اهضاسم عم « تاتسرلا »

 ىف رظنلل ةتفلم ةماخضلا نم ةجردبو ريبك طيسبت ىف انه مت هنأ الإ « ةيبروألا
  دحاو تقو

 نكي مل ىلا لمعلا جهانمو ةينفلابيلاسألا باعيتسا .ةماخضلا هذه تلهسو
 اهطاشن لءاضتي ىلا ةيبروألا عيراشملل رياغم قاطن ىلع الإ اهرابتحخا ىدجملا نم
 ابروأل اذاتسأ اكيرمأتحبصأ اذبو . قاوسألاو جاتنإلا تتفت اهتردابم نم دحيو
 عاونأ فلتخم برجت ةيبر وألا لودلاهيف تناك ىذلا تقولا فو « ةيلامسأرلا نوثش ىف
 .تاضقانتلا ضعب لحل اهنم ةلواحم ىف « ممأتلاو صاخلاا عاطقلا نيب تامواسملا
 ةمفانملاو رحلا عورشملا نع ديحولا عفادملا ىه ةدحتملا تايالولا تلظ « ةيلخادلا
 امدنع 197٠ ماع ذنم ا دق ةدودحملا ريغ ةقالطنالا ةرتف نأ ريغ . ةرحلا
 نيذلا نييكيرمألا ناهذأ ىف تكرت ىلا ةمزألا كلت « ىربكلا ةمزألا تأدب
 نيا كلذ ذنمو  ةيموقلا ةّث ةثراكلا ىرك ذ « لاصفنالا برح دعب ًايورح اودهشي 0

 تاعانصلل ةلئاه ًاقوس تحتف امدنع « ةصاخ ةروصب « ليمعك ةلودلا تلخدت
 .تاعورشملل ىرخأ ةرم فرصي ئوقلا لخدلا نم ًاريبك ًاءزج صتمت ىلا ةيجيتارتسالا
 ةصاخو ىحاوتلا ضعب ىف جاتنإلا ديدحت ١ . ماعلا عاطقلا باسحلس لمعت ىلا

 عيسوت ةسايس ةموكك-ا عبتلو ٠ ةيلخادلا قوسلا قارغإ بنجتل « ةعارزلا لام ق
 .تمتها اق + نيحلا كلذ ىتح ةيمهألا ةدودحم تناك ىلا « ةيجراخلا قاوسألا
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 شامكنالا دض ةلاعفلا مظنلا ضعبتعضوو . جراخلا ىف تارامتسالا عيجشتب #

 لدي اك « ماعلا ىأرلا ليكشتو ةيعامجالا ةيجولوكيسلا ىلا تلمش ىبح تدتما

  0رصاعملا انملاع فو . ةديدج ىرخأ ةرابعب ةمزأ ةملك رييغتب هسفن ماههالا اذه

 ةيانع نم هلذبت امل اهرهوجو ةيلامسأرلا مظنلا ةمق ابنأ ةيكيرمألا ةيلامسأرلا تتبث

 ىجاتنإلاو ليوقلا اهيزاهج- ةماخضل وأ « ةيداصتقالا تاعقوتلا ةساردب .

 : هلكاشمو ىملاع ىوتسم ىلع داصتقا (>)

 ةيملاعلا قوسلا بلاطم دست نأ ةيكيرمألا ةيلامسأللا تعاطتسا 1199 ىف
 دقف . ةقباسلا ةليلقلا تاونسلا لالخ ىف تققحت ىلا ةرفطلا دعب ء اهلكأب
 « لورتبلا نم / 55 و ىملاعلا يحفلا جاتنإ نم / 5٠ نيحلا كلذ ىف جتنت تناك
 تارايسلا ددع نم ]/ 85 « موينومألا نم / 4٠ ىلاوحو « بلصلا نم 5٠/ و

 دلب لوأ « اينالأ تناكو . ددعلا تالآ عابرأ ةثالث نم رثكأو « تارئاطلاو
 ايناطيرب امأ « تارم اهتع ةيعانصلا اهنقاط لقت « ةدحتملا تايالولا دعب ىعانص

 تايالولا ةردق سدس لثمي اهجاتنإ ناكف ثلاثلا زكرملا ىف ىتأت تناك ىلا

 . ةدحتملا

 « ةلئامم ةرفط ثودح ى ىرحلا دوهجلا ببست الوجه ١-1- ماع ىو

 جاتنإللةيسايقلاماقرألا تمطحتو .اليحتسم ارمأ اهلعج دقا98*٠ ةمزأ تناك

 نم نط نويلم 8١ « 1444 ماع ىف ةدحنملا تايالولا تجتننأ دقف . هنالدعبو
 رحبلا ىف تلزنأو « برحلا ةيشع ىملاعلا جاتنإلا راشعأ ةينامث ىأ ء بلصلا

 نم ًاددع ةليلق تاونس ف ت تثجتنأو « لبق نم تاطيحملا هتدهش لوطسأ ربكأ

 .: ناريطلا ءدب ذنم وكلا ىف تقلح ىلا تارئاطلا عومجم نم ريكأ تارئاطلا

 سوءر ةرودب عارسإلا حمس ةيكينكتلا بيلاسألا تددجت هسفن تقولا فو
 انته لك مرو . ةديدج تادعمب اهلك ةميدقلا جاتنإلا لئاسو لادبتساي لاومألا

 هغلب ىذلا زكرملا ىلإ ةيبسنلا ةميقلا ةيحان نم ىكيرمألا ىعانصلا جاننإلا لصي مل
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 ' . ىملاعلا جاتنإلا ثلث لوح رودت برحلا ةادغ هتبسن تلظو . 14178 ماع ىف

 . هقاوسأ قيض هددهت لاز امو

 تادعملاب ةراقلا زيهجت نإف . امات آبلق ةيلخادلا مهقوس نويكيرمألا بلق دقو
 هنكلو . ىلوألا ةيملاعلا برحلا ىتح- ىعانصلا جاتنإلا نم ىسيئرلا ءزحلا صتع ناك

 ةيمهأ محد ةيعانصلا تاجتنملا نم ديازتملا ضرعلا ةتزاوم ىلع نآلا ًارداق دعي مل

 كالبتسا هلحع لحف « ةيجيتارتسالا تارامتسالا مجحو ىريكلا ةماعلا لاغشألا

 ام نود اهجاتنإ عونت نأ ةعانصلا ىلع حبصأ اذهب و . اهمادختساو ةلوقنملا علسلا

 برحلا دعبو . ءالمعلا قوذ ليكشتو نالعإلا نونفب اهتالص قوت نأو « فقوت
 : اهم شامكنالا بنجتل ةظقيلا ةلواحملا راطإ ىف تاهاجتا ةدع ترهظ

 رداصمو ةيلوألا داوملا مادختساب « ةضفخنم ةفلكت راعسأب ظافتحالا

 جاتنإل مزاللا ليغشتلا نمز ضيفختو ناكمإلا ردق ىلع فيلاكتلا ةليلقلا ةقاطلا

 . ةدحو لك

 ضرعت نود ةلوليحلل ىكي ةيموقلا تاورثلا نم ىطايتحا ىلع ظافحلا

 نم ةروص ةيأب ةيلودلا هتاقالع تعطقنا ام اذإ رطخلا ىكيرمألا داصتقالا

 . روصلا

 لالتخا بتجتل لاومألا سوءرو تادعملاو تامدخلاو علسلا ريدصت

 مادختسا ىلع اهسفن ةيكي رمألا قوسلا ةردقو ةيكيرمألاتءايناكمإلا نيب نزاوتلا

 . تايناكمإلا هذه

 سفنب اهم لك ىف متي مل ةدحتملا تايالولا ىف ةيساسألا تاعانصلا روطت نإ
 ةمخضلا تارامتسالا ةصاخو « ةيلورتبلاتاعانصلاروطت حمس دقف ةيمانتملا ةروصلا

 ةيادبلا ذنم ناك ىذلا ةقاطلا رعس ى ريبك ضيفختي « ىعيبطلا زاغلا عبانمل

 ىلاو ةيداع ريغ ةروصب ةيتاوملا فورظلا لضفب « ابروأ ىف هليثم نع ًاضفخنم
 « قلقلل بابسأ ضعب تزرب دقف كلذ عبو « ىكيرمألا يحفلا جارختسا تطاحأ
 جاتنإب ظافتحالا ىف ةبغرلا نع ةئشانلا ةديازتملا ةيكينكتلا تايوعصلا نع ةجئان
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 ىلاوح ىلإ لصي ذإ « عافترالا غلاب ىوتسم وهو « تباث ىوتسم دنع لورتبلا
 « ةديدج ًاقوس دعت ىعيبطلا زاغلا قوس تناك اذإو . ماعلا ف نط نويلم ه٠

 تدازو لب . هتفلكت رعس عفتراو « ناوألا لبق تحاش دق لورتبلا قوس نإف

 هلا لالغتسالا دعب ربكأ ةروصب ماخللا نم نداعملا جارختسا فيلاكت

 ناك امم عرسأ ًايوضن تيسكوبلا مجانم بوضن ىشحيو . .ًاماع نيس لاوط

 ةيسنلا سفن ىلع ىوتحي اتوسنيم مجانم نم اسيلاح جرختملا ماخللا دعي لو « ًاعقوتم
 ةديدحلا ةيبرغلا مجانملا كانهو . 161٠١ ماع ىف اهيوتحي ناك ىلا ىنلا ديدحلا نم

 « اقاش ًارمأ اهيلإ لوصولا لاز ام ىلاو « نداعملا نم ديدعلا ىلع ىوتحت ىلا

 ظفحتلا ضعب ىلإ وعدي ىذلا رمألا « تالصاوملل ةئيدر لئاس اًنيلاح اهملختو
 ىييدعتلا لالغتسالل ناضرعتت اتأدب دق ودرولكو هاتوي ىنيالو نأ متر ٠ اهعءازإ

 باصأ ام لجس ىنفلا ىكيرمألا داصتقالا نإف « ماع لكشبو . رثكأف رثكأ

  لقألا ىلع  ةيلاحلا ةرتفلا ىف علقأو ةخوخيش نم ةيلوألا هتاعانص

 كلذل . ةيبروألا لودلا فلتنع اهيلع هدسحت دق ىلا هدراوم ضعب مادختسا

 دقف « هتاعانص ضعب هب لمكتسي امع داريتسالا ىف ىكيرمألا داصتقالا ثحبي

 تلعف انك « نداعملاب نيومتلل ةيماعلا قوسلا مبظنت ى ًامامأ ديدج- ىوتسم لعو أدب

 قاوسأ زيهجتب موقي وهو . طسبأ ةينف فورظ لظ ىف ماع ةثام ذنم ايناطيرب

 رمثتسيو ةيبنجألا دالبلا مم لالغتسالا دوقع عقوبف « تادعملاب ةديدج- ةيجاتنإ

 اذكهو . جراخللا ىف لقنلا تآشنم ةماقإو ةينيدعتلا دعاوقلا زيهجت ىف لاومألا
 « ةدحتملا تايالولا بلص ةكرشك « ةمخضلا ةيكيرمألا نيدعتلا تاكرش ىرن
 ماظن عضو ىو . ةيملاعلا قوسلا ىف ًائيرج ًاطاشن شنت ليوأ دردناتس ةكرشو

 ةيلوألا ةحلاعملل ةبسنلاب ةصاخ ةديدخلا ةيعانصلا زكارملا عم تاقالعلل ديدج
 لاجم.قو . ( بلصلا ةعانص « نداعملا ةيقنت « لورتبلا ريركت ) مالا داوملل

 مظنتلا نإف ديدحلا لاح ىفو . طسوألا قرشلاو اليوزنف ماظنلا اذه مضي لوزتبلا ٠

 5 ليش مهغيف ةيكيرمألا ةراقلا لع رصتقيو ةيفارغحلا ةيحانلا نم ًاقاطن قيضأ



 ل

 بناج نم ( روداربل ) ادنك مضي امك « بناج نم ةينيتاللا اكيرمأ ىف اليوزنفو
 ةيساسألا تاجتنملاب ةدحتملا تايالولا نيومت ىف ًاضيأ اهرود ايقيرفألو . رختآ

 ديلا رجأ اهيف لقي ىبا دالبلا نم ماخلا داوملا داريتسا ىدأ دقو . موينارويلا اهيف امب

 رعس ضيفخت ىلإ « رحبلا برق اهعوقول مجانملا لالغتسا اهيف لهسيو « ةلماعلا

 ديلا ةفلكت عافترا ةيمهأ رمألا اذه ديزي اميو . ةيساسألا تاعانصلا ىف ةفلكتلا

 . ةيكيرمألا ةلماعلا

 روجألا فيلاكت طغض « جاتنإلا فيلاكت ضيفخت ى ىناثلا لماعلا ناكو

 . هطيمنتو جاتنإلا ديحرت تايلمع اهتقبس ىلاو ةيموتألا مادختساب
 عيزوت ذفانم عيسوتب ةيلخادلا قوسلا ىلع طغضلا فيفخت ةرورض تيقبو

 ضيقنلا ىلع « ىكيرمألا داصتقالاف . نيتيكيرمألا ةعارزلاو ةعانصلل تاجتتملا

 / 7١ نع لقت هجاتنإ نم ةليئض ةبسن الإ ردصي ال « نآلا ىبح عئاش وه ام

 ًارييكًامجح لثمت اذه غر تناك نإو ةفيعض ةبسن ىهو . بورحلا تارتف ادع

 نمو . ىكيرمألا داصتقالا ةوقل ًارظن دوقنلا نم ةمخض ةكرحو .عئاضبلا نم
 اهليومتب « عساو قاطن ىلع لاومألا ةدحتملا تايالولا تردص دقف رخآآ بناجن.

 لام سأر ةدايز ىف ةمهاسملابو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعي ابروأ ريمعت ةداعإل

 ةظفاحملا لاكشأ نم نيعم لكشك ةيلاملا اهتدعاسعو ةيبروألا تاكرشلا ضعب

 تربتعا ىلا دالبلا فلتخم تانوعملا ميدقتب كلذو « ىلودلا ىمايسلا تزاوتلا ىلع

 . اهذوفنل ةدحتملا تايالولا نادقف لامحا دض زاكترا طقن ةددحم فورظ ىف

 ةددحم تاجايتحاو نيعم بهذم ىلع مويلا ملع ىف ىكيرمألا عسوتلا كمتعيو

 ةرورضو « ةيساسألا تاجتتنملاب نيوعلا قوس نع قييضتلا ةلازإ ىلإ ةجاحلا كانهف
 ىلا تاقالعلا ىف مكحتلا ىلإ ةجاحلاو « علسلا عيبو تارامتسالل شماه ٍدوجو

 لثمتي هنإ ؟ بهذملا نع اذاف « نييداصتقالا اهئاكرشب ةدحتملا تايالولا طبرت

 ةيكارتشالا هجو ىف رحلا عورشملا نع عاقدلا ىف ةدحتملا تايالولا ةلاشر ىف

 . نوددعتم نورسفمو حارش بهذملا اذفو . ملاعلا نم ناكم لك ىف ,طيطختلاو



 قفل

 ةيكينكتلاو ةيلاملا امتادعاسمب ةدحتملا تايالولا ظفتحت نأ نوري مهم نوددشتملاف

 دقتعيو . ( رحلا ملاعلا ) ىأ ( ةيعويشلل ةيداعملا ةلتكلا ) مزح ىف لكشت ىللاثدالبلل
 : داحتالا عم ةحضاولا ةسفانملا هيف مدتحت ىذلا عضولا لظ ىف هنأ رخآلا ضعبلا

 .ةئوعملا عيزوت حبصي « ًاضيأ ىسايسلاو ىداصتقالاو ىكينكتلا لاجما ف ىتييفوسلا
 نم ريبك مسق ىف ةدحتملا تايالولا ذوفن ىلع ظافحلل“ نامض لضفأ ةيكيرمألا

 ةدحتملا تايالولا انيأر اذكهو . اهزايحنا مدع دكؤت ىلا دالبلا كلذ ىف امب ؛ ملاعلا

 ”وودسلا ءانبو بلصلا عناصمب دنحلا ديوزتل ىييفوسلا داحتالا عم ةسفانم ىف ليخدت

 .ئيبفوسلا داحتالا تدعاص دق ةدحنملا تايالولا نأ اذه نم رثكألاو لب « اهف

 ةيداصتقالا ةسايسلا تتبثأ دقو . 1438 ماع ىف ةيئاذغلا هتبزأ ىلع بلغتلا ىف
 . بهذملا ىلع تبلغت دق تارورضلا نأل ابر « اهتيعقاو ةيكيرمألا

 ةيوق بابسأ مهيلل نيذلا يخي لازيال ةقالمعلا ةيلامثلا اكي رمأ لظ نكلو

 ىربكلا ةلودلا كلت نم رذحت ةيقيرفإلا لودلا نأ كلش الف . فوختلا ىلإ موعدت

 اكيرمأ لود نأ انك . اهيضارأ ى « دوسلا ةلكشم » لحت نأ عطتست مل ىلا

 ةيكيرمألا ةدحولا ةركف فنعب مواقت  تاعءانثتسالا ضعب ادع  ةينيتاللا

 « ادق اًنيكيرمأ املح لثمب ايسآ ىلإ للستلا نأ 3 ةيلامثلا اكيرمأ ةدايق ثحت

 دصقنو « ةراقلا لحاوس ىلع الإ اهذوفن ضرق. ىف حجنت مل ةدحتملا تايالولا نأ الإ

 فقول اًيعانص اهضابنإي ىرخأ ةراّبو « ةيرذلا ةلبنقلاب اهباهرإب ةرات كلذو نابايلا

 ارمأ اهيف ةيكيرمألا ةناكملا تلاز ام ىلا ل يا نيصلا مدقت

 6 ةدحتملا تايالولل مألا نطولا زوجعلا ابروأ تسيلأ ةياهلا ىفو « هيف اكركشم

 ًامغر وأ اهنم ىضرب ءاوس ؟ ةيكيرمألا ةقادصلل ءافو تاراقلا رثكأ ىه تسيلأ

 . ىكارتشالا عسوتلا نم اهفوحخو اهتتفتل ًارظن « اهنع



 لنفي

 ىييفوسلا داحتالل ةزيمملا صئاصتملا

 تايالولا دعب ةيناثلا ةيداصتقالا ةوقلا ىه ايناملأ تناك 19179 ماع ىف
 عم نكلو . ةدحتملا تايالولا جاتنإ عاب رأ ةثالث ىعانصلا اهجاتنإ غلب ذإ ةدحنملا
 ةتقاطي ةيناثلا ةبترملا لتحم ىييفوسلا داحتالا حبصأ 14314 587 ماع مدقم
 دعم ىف ةدحتملا تايالولا ةقاط نم / ٠/5 ء 55 نيب حوارتت ىلا ةيجاتنإلا
 براجعتلاو ةيتفلا تاقاطلا لاقتثا ىلإ دوعت ةيكيرمألا ةوقلا نإ . ةيساسألا تاعانصلا

 علطم ىف « ديدتلا دليلا » مسا اهيلع قلطأ ءارذع ةئيب ىلإ ةيبرغلا ابروأ نم ةينغلا
 ' ةراضحلا نم اهروذج ىبييفوسلا داحتالا ةوق دمتست نيح ىف اذه . نرقلا اذه
 نرقلا ىف اهملامآ تباخ ىلا ىمظعلا ةلودلا ةدقعب تطبتراو « ةقيرعلا ةيبر وألا

 ىتلا طورشلاو ىنيلبانلا رصعلا ىف اهتفرع ىلا ةمظعلا نيب ةرهلل ةجيتن نيرشعلا
 . نيرشعلا نرقلا ةيادب ىف ةيسايسلاو ةيداصتقالا ةرطيسلا لينل اهرفوت نم دبال ناك
 وعلا ىف رخآ بهذم قيبطت ىلع دامعالاب ةديدخلا ةوقلا هذه دعاس دتشأ دقو

 ةيعارجالاو ةيكينكتلا سيياقملا ضراعي بهذم وهو . ةيكارتشالا وه ء روطتلاو
 تاذ دالبلا نيب موقت ةسفانملا دهاشن انك ةبيرق ةرتف ىلإو . ةيلامسأرلل ةيقالخألاو
 ةسفانتملا دالبلا هذه قوفت دكأت نأ ناكو . ةدحاولا ةيعامجالاو ةيداصتقالا مظنلا
 .ةيعانصلا ريغ دالبلا ىلع ىأ « ةيميظنتلا لاكشألا سفن كلمت ال امم اهريغ ىلع
 لكاشم حرطي رمألا حبصأ « ىبييفوسلا داحتالل ةيداصتقالا ةوقلا تفشكت ذإو
 . ىلاعلا ءاحنأ ةفاك ىف اهادص اهل ناك لكاشم « ةيلودلا تاقالعلا لاجم ىف ىرخأ

 ةدحتملا تايالولا نيبو ىتييفوسلا داحتالا نيب كرتشم دحاو رصنع كانهو
 قاب امأ « ةيراق ةحاسم ىطغي امهالكف . نيدلبلا نم لك اهيف دتمب ىلا ةعقرلا وه
 روطتلا جهانمو ىركفلا ساسألا طقف دصقن الو « ةفلتخم ًابيرقت اهلكف رومألا
 لكاشملا ةعيبطو « اهعيزوتو « جاتنإلا ىوق » و ناكسلاو لكيملا ًاضيأ لب



 وي

 دالبلا مامها دشت ىلا لماوعلا كلت كلذكو « ةيلخادلا ةيعامجلالاو ةيداصتقالا

 . « ثلاثلا ملاعلا » دالب ةصاحمو ةيبنجألا

 )١( ةلزعنملا ةريبكلا تادحولا دالب :

 ىهو « عبرم ريموليك نويلم ؟17ر غلبت ةحاسم ىييفوسلا داحتالا لغشي

 ةيلامجإإلا ةحاسملا ىلع ديزتو « ةرم فصنو نيترم ةدحتملا تايالولا ةحاسم ينزاوت
 نييالم ه ىلع ديزت داكت ال ةيعارزلا ضرألا نكلو . اعم ادنكو ةدحتملا تايالولل

 « عبرم رتموليك ىويلم ىلإ "العف اهنم ةلغتسملا ةحاسملا لصتتو « عبرم رتموليك
 نكلو «ةدحتملا تايالولاب ةصاخللا ماقرألا كلت نم اهعومجم ىف برقت ماقرأ ىهو

 تايالولا ىف / 6٠ ىلإ لصي ةعارزلا ىف ةبموقلا ضرألا نم مدختسي ام ةبسن
 مقوم ىف اذهل ىسيئرلا ريسفتلا نمكيو . ىبييفوسلا داحتالا ى / 77 ىلإ و ةدحتملا

 ةيتييفوسلا ةيراقلا ةلثكلل ةيسنلاب اهعقوم ىفو « ضرعلا طوطخلا ةبسنلاب ضرألا هذه
 ع 29504 « "44 ضرع ىطحخ نيب ةدحتملاتايالولا ىضارأ دتمت اهيبف . ايساروأ ىف
 عابرأ ةثالث عقتو . "مه « 8١ ضرع ىطخ نيب ىتييفوسلا داحتالا ىضارأ دتمت
 نأ اك . ةدحتملا تايالولل ةيلامشلا دودحلا ضرع طخ ىلاهش ةيتيبفوسلا ىضارألا

 اهنم ءزج ىفرحبلاب ةلصتم نوكت نأ نم "الدب « ةيتييفوسلا ةيئاوتسالا هبش قطانملا
 ةراقلا لخاد تاءوتنك دتمت كلذ نم ضيقنلا ىلع اهنإف « اكيرمأ ىف ثدحي انك
 راموليكلا ىف دحاو صخش نع ناكسلا ةفاثك ليو . ةيلاعلا لابحللا اهي طيحتتو

 . ةيتييفوسلا ىضارألا نم عيرم رتموليك نويلم رشع ةعبس وأر شع ةتس ىف عيرملا
 ضعب اهب دجوي ذإ « ةيداصتقالا ةدئافلا ةمودعم ضارأ امبنأ ىععي ال اذه عبطلابو

 ةقطنم نم لاقتنالل قطانملا هذه روبع نم دبال ةداعلا قو . ةماحلا جانملا

 ةليلقلا ةيلحملا تاعمجعتلا ًاشنتالو « ىرشب غارف قطانم اهنكلو «ىرخأ ىلإ ةيداصتقا
 . ةماعلا ةيداصتقالا تارورضلا هضرفت ىذلا ردقلاب الإ ددعلا

 )١( اكسالأ ادع .



 فت

 ىضارألا نم ةمخض ةحاسم نع ةرابع ةلزعنملا ةريبكلا قطانملا هذه ىلوأو
 املك بونكلا وحن ًاديعب دتمت ىلاو « اهلك ةيبطقلا هبشو ةيبطقلا ةقطنملا لغشت
 طسوتم نأ ةصاخو « ةيساروألا ةلتكلا نم ىلخادلا ءزحلا ىف ناسنإلا لغوت
 ةيقرشلا ايريبيسف ”الامش "هه ضرع طخ ىلإ لصي نأ ىلإ اهيف دادزي عافترالا |

 «رتموليك نويلم ١7 نع ديزت ةحاسم لثمت ىهو ( لاكي ابلا ءارو ام) لقألا ىلع

 ةلزعتملا قطانملا هذه نم ةيناثلا ةلتكلا امأ . ةيويسآلا ةراقلا ىف اهراشعأ ةعست عقي

 مله ) ضرعلا طوطخ نم اهعقوم ببسب « ةلحاقلا ءابدحلا ىضارألا مضتف
 اهعوقول ىراقلا « ىرزحا اهحخانم ١ ببسب « ربكأ ةجردبو « ةهج نم ( 5١0 و

 ةقطنم نيب ةعقاولاو ةميدقلا ةيسورلا ناتسكرتلل نوكملا نيوزق  لاروأ ضفخنم ىف
 ىمظعلا حوارملاو « ةيئاريإلا دودحلاو « "هه ء "ه٠ ضرع ىطخ نيب خازاكلا
 ناش نايت  ريماب : ملاعلا ىضارأ ىلعأب ًابرغ ىهتنت ىلا ةيلبخلا لسالسلا نم

 (سبتسالا ) ىراربلا نم عيرم رتموليك نيئالم 4 لمشت ىهو « « ملاعلا فقس »
 (اينيتسبولب ) ةيسورلا ةغللا باتك اهفصو ىلا ةيوارحصلا هبش قطانملاو « ةلحاقلا
 . كايلاك اراكلاو نامرتلا دالب ىف ةحضاولا ءارحصلاو

 مدختست ىلا ةريبكلا ةيئاملا ىراجملا نع دعبلا وه « لازعنالل رخآ لكش كانهو

 . نأ الإ « ىطنلطألا دالب نم تناك نإو ةدحتملا تايالولاف « ىرحبلا لقنلا ىف

 ةراخلا راحبلا ىلع ةضيرع ْئطاوش امل نأ ان" « ىداحلا طيحملا ىلع ةزاتمم لفانم اهل

 اهيف دتشت ىلا راحبلاب ىبييفوسلا داحتالا لصتي ال اميِب . ىيراكلا ةقطنم ىف

 « دوسألا رحبلاو قيطلبلا رحبك  ةيفاخلا ضاوحألا قيرط نع الإ ةحالملا ةكرح
 ةقطنم اهنكلو ءمك ٠١,٠٠١ ىلع اهيط ديزي ةياغلل ةعستم ةيرحب ةهجاو كانهو
 ماعلا ىف رهشأ ةعست ةدمل اهب نفسلا ىسرو ةحالملا عنمي ىنذلا ديلحلا ببسب روب
 نم ءزج ىفو « اكتاشتك ١ ىلإ سراب رحي نم ةدتمملا ةقطنملا ىف لقألا ىلع
 قش نم تنكبو تلذب ىلا ةيكينكتلا تالوطبلا غرو . ٠ كلتسخأ » رحب ىطاوش
 ئطاوشلا ىلإ ةيمسم ةروصب دتمت ةايحلا لعجو « ىبرغلا ىلامشلا ءزحللا ىف تارمملا



 لي

 . ةيقرشلا ايريبيس ىو « فيتال ىف لقأ ةجردبو « اراكو ستنراب راحبل ءادرحلا
 نأ اك قطانملا هذه ىف مدعنت داكت ةحالملا نإف هلك اذه مند لوقن « جنربو

 ىطاوشلا ىف ثدح انك امامت « ةرمتسم ةروصب مث ال اهنم ةدافإلاو اهمادختسا

 . « نيفاب » ضرأ ىبح اكسالأ نم اكيرمأل ةيلاهشلا

 اًنيبسن ةردانلا دراوملا لالغتسال تميقأ ىلا نيدعتلا قطانم ضعب ادع امفو

 ةيرخصلا قطانملا ىدحإ ىف ةعقارلا « سكاملك » عم مامت هباشتت ىلاو
 هذه ادع ايف لوقن « « نيدبيلوملا 9 اهم جرختسي ىلااو ةدحتملا تايالولا ىف ةرعولا

 548 ٠" ٠ ضرع ىطخ نيب ايف زكرتي جاتنإلاو ريمعتلاو ناطيتسالا نإف قطانملا
 ةيبرخلا ايربيس ىق 6٠" « "ه5 نيب امفو « ىتييفوسلا داحتالا نم ىنروألا ءزحلا ىف

 عمو . ىصقألا ٍقرشلا ىف 44 « "ه٠ نيبو ةيقرشلا ايربيس ىف « "+ « ”ه4و
 تحت ةايحلا مايقل ةمئالم فو رظ دوجو عم قفتت ىلا تاءانثتسالا ضعب كانهف كلذ

 داحتالا ىضارأ بونج قو « دودحلا ىلع ةعقاولا ىمظعلا ةيلبخلبا لسالسلا حوفس

 ةعومجملا ىو ايلعلا ايسآ لابج ى ةيلخادلا نايدولا قو تنميبو زاقوقلا ف ىأ

 (ىزأ ىورس ) ىطسولا ايسآ ثييفوسلا نويفارغحلا اهيمسي ىلا ىربكلا ةيميلقإلا
 هذه نأ الإ . بونحلا ىف ناتسكجاطو ةيلامثلا زيغرقلاو خازاكلا تنميب لابج ىفو
 تايلقألل ىخيراتلا نطوملا اهْنأ ىه ىرخأ ةمس اهل ةايحلل ةحلاصلا ةقرطتملا تائيبلا

 . داحتالا ىف ةيموقلا

 : قاكتملا ريغ ىميلقإلا روطتلاو ىوقلا زياقلا (ب)

 داحتالا ىبضارأل ةيسيئرلا ةحاسملا لثمت ىلا « ةيسورلا ةيروطاربمإلا نإ

 « ةملكلا عساولا ىعملاب ) ةيسورلا ةيموقلا ىضارآلا داحتا نم تنوكت ىبيبفوسلا
 شويبملا اهتحتف ىلا ملاقألا نمو ( ةيسوروليبلاو ةيناركوألاو ةيسورلا ىضارألا ىأ
 قرشلاو (ايريبيس  لاروألا ) ناكسلا ةليلق وأ ةرومعملا ريغ دالبلا ىف ةيسورلا
 ةراضحك ةعيددقلا ةيويسالا تاراضحلا تاذ ةيموقلا قطانملا عم« ىبييفوسلا ىصقألا



 فه

 دتمت ىلا اينيمرأ ةراضحو « ةيناريإلا ةراضحلاب ىبرقلا ةلصب ةطبترملا ايجروج
 لابخلا دعاوقو ناجيبرذأ ىف راتتلا كارثألا تاراضحو « ةميدقلا روشآ ىلإ اهروذجي
 كيجاطلا ةراضحو (ناكرتلاو « زيغرقلاو « خازاكلاو كيزوألا ) ايلعلا ايسآ ىف

 داحتالل ةيبرغلا دودحلا امأ . نييردنكسإلا نييدوسلاو 2 نييرتكبلا ءاقلخخ

 اهيضامل ةبسنلاب ةيئزج قاوب ربتعت تايموقلا نم ىرخأ تاعومجم اهيلع شيعتف
 ةيسورلا قطانملا تايموقلا هذه لصفتو . ًاعاستا رثكأ تاحاسع قلعتي ناك ىذلا

 مثأو ةيطّدسبلا تايموقلا اهنمركذنو : ىطسولا ايروأ مثأ نعو رحبلا نع ةيلصألا

 نمو « نييناوتلو نييفتالو نوتيل نم ةيطّتسبلا هبشو نييندنلفلا نم ىاتلاو لاروألا
 . ايفادلوم ىف نييراليإلا فالسلا

 داحتالا ىضارأ نأل كلذو ىبوق لكيه ىيييفوسلا داحتالا ىف ىلارديفلا لكيهاو

 ةلقتسم قطانمو تايروهمج اهلحخادب عقت « ةيداحتا ةيروهمج ١١ ىلإ ةمسقنم
 ةيروهمج لخاد ةعقاولاو ةددعتملا ةريغصلاتايموقلل ىرادإلا راطإلا لكشي امم اًنيتاذ

 . ةفلتحم ةيموق
 ةايحال ليصألا صاخللا عياطلا ةقيقحو « تافاقثلاو تايموقلا فالتخا نإو

 لنم رظنلا تفلت ةزراب ةمسل تايروهمحلا هذه نم ةيروهمج لك ىف ةيمويلا
 ةكرشملا مهافتلا ةغل نأ الإ . ىطسولا ايساو زاقوقلا تايروهمج ىف لوألا ةلهولا

 ةقلعتملا تايلمعلا ىق ةريخألا ةرتفلا ىف ةيزكرماللا ةدايز محو ٠ ةيسورلا ىه

 َْق ملاعملا حضاو رمأ داصتقالا ةدحو نإف « اهقيبطتو ةيداصتقالا ططخلا مسرب

 . ىبييفوسلا داحتالا ناكم لك

 ةيعيبطلا صئاصخلا فالتخا عم ريبك دح ىلإ تايبوقلا فالتخا قفتيو

 ىلع ةيسورلا ريغ ةيموقلا تايروهمحلا عوقول ًارظن ةيميلقإلا تايداصتقالاو
 . ايلعلا ايسآ لابج دعاوقو زاقوقلا لابتل ةراحلا دودحلا ىلع ةصاخ « دالبلا فارطأ

 قى عرزيف نطقلا امأ . موركلاو ةهكافلا عرزت دالب ىه زاقرقلا تايروهمجو

 (برمملا) .٠ رثكاب اهتمصاع تاربإو ناتسكرتلا نيب ايلاح ةمسقم ايسآآ ىف ةميدق دالب )١(



 انفي

 ىلا ىطسولا ايسآتايروهمج ىف هتعارز دوجت انك . صاخ لكشب ناجيبرزأ
 تاحاولا ىف ومنت ىلا تاوارضحللاو هكاوفلاو « ريرحلاو فوصلا دالب ًاضيأ ربتعت
 ىلا قطانملا كلت « شخاف ىداوو دنقشطو ناخفرظ قو مزراوخ ىق ةمدقلا
 + ةثيدحلا ىرلا عيراشم ءاشنإ دعب ةعارزلا ابيف تعسوت

 ريغت نم عبنت اهيف تافالتخالاف اهم ةيبروألا ةصاخو ةيسورلا دالبلا ىف امأ

 نم ةعارزلاو ةبرتلا قطانم عونتل ةبسنلابو « ضرعلا طوطحلل ةبسنلاب عقوملا
 ضرألا ىلإ ايناركوأ ىعارم عادوسلا مويزون ريشتلا ةبرت دجوت ثيحةديحلا ىيفارألا

 ٠ تاباغو ةطلتخلا تاباغلا موخت ىلع دجوت ىلا لوزدوبلا ةبرتو ةيدامرلاو ةيضماحلا

 اًنيخي رات ىلصألا ' دلبلا نيب موقت تافالتخالا مهأ نكلو . كامثلا ىف ريونصلا

 نرقلا نم ءادتبا اهحتف 9 ىلا دالبلا نيبو « اكيوفلا نم برغلا ىلإ عقي ىذلا

 . ىداحلا طيحنلاو ايريبيس هاجئا ق رشع عباسلا

 سورلا نم لكرّسع « اًيرذج فالتخا ةفلتخم ةيضيرات فورظ لظ فد 0
 ى اهتيرذ تلصو « ةضيرع ةرجه ةكرح قيرط نع « مهيضارأ نييكيرمألاو
 ةثيدح- ةرتف ذنم ترمع ىلا قطانملا نأ دجن نيتلاحخلا ىفو « نيرشعلا نرقلا ةيادب

 نم ناكسلا ةفاثك ىف لقأو « ىنكسلاو ريمعتلا تايلمع ىف ”الاصتا لقأ « اًنيسف
 داحتالل ىنرغلا عرمخلا ق عقت ىلا كلت ىهو ةيادبلا ق ترمع ىلا قطانملا

 . ةيكيرمألا ضرألا ىف مت امل ىسكعلا هاجتالا قتراس دق انه ةرجهلاف . ىتيبفوسلا

 ئطاشلل ةبسنلاب "الحاق دعي ىداحلا طيحملا ىلع ىويسألا لحاسلاف اذه نع ”لضفو

 ىويسألا لحاسلا اذه عقيو سولجنأ سول ىلإ ثومستروب نم دتمملا ىكيرمألا

 نإو « دنلجناوين ١ ةديدحلا ارلجنإو ادنك ئطاشل ةلباقملا ضرعلا طوطخت ىلع
 هتماستبا نع ةايحللا رغث رتفي الو . ةوسق دشأ ةيثاملاو ةيخانملا هفورظ تناك

 ى ىح ماعلا ىف رهشأ ةثالث دمجتتي رحبلا نكلو « كتسوفدالف نم ءادتبا الإ

 اهننراقم ىلإوعدت ةروصب اًنينارمع ةلصتم ةميدقلا ةيخيراتلا دالبلا نأ ىلع .ناكملا اذه

 ةيعانصلا ةقطنملا ىلإ ةبسنلاب اذهو ةيبرغلا ابروأ عم ناكسلا ةفاثك ثيح نم
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 « ةيمنتلا زكارم » رتعبت لاصتالا اذه لباقي هنأ الإ . وكسومب طيحت ىلا ةيزكرملا

 نيب ةديملا ةبرثلا ةقطنمم « سايزوك ىف تاذلابو « ةيبرغلا ايربيسو لاروألا ىف

 فو « كسّيوكرأ مث ء كسر ايوتسارك لوح ةيقرشلا ايرييس ىو « لوبوطو شيترإ

 دالب قو كسفورباخو كلسنشتفوجالب لوح رومآ رهن ضاوحأب ىصقألا قرشلا
 ةيعانصلا تادعملاب قطانملا هذه زيهجت ةيلمع قرشلا وحن اًيعردت دتمتو . ىروّسوأ

 ديدج ىعانص عمج كشويو . ريوطتلل زكارملا هذه نم لك ةيحالص بسح
 ودبي نكلو . اراجنإو ىسيناو ىرهن ىلع ةقالمعلا ةيئابرهكلا تاطحملا لوح دلوي نأ

 لالغتسال فاك ريغ « ًانويلم نيرشعو نيتئام غلبي ىذلا ىيييفوسلا بعشلا ددع نأ

 و ا و م اهلك أي ةيموقلا ةعقرلا

 ضفخنم ىعارز داصتقا ىف ًاسورغم لازي ام ناكسلا نم اماه ”امسق نأ عقاولاو

 . برغلا ىف ةيديلقتلا ريمعتلا قطانم ىف ةصاخو « ةيجاتنإلا

 : ةطخلل ةلماشلا ةردقلا ( ح )

 تايلآلا قفو ةلماش ةروصب رادي ىكارتشا داصتقا ىتييفوسلا داصتقالا نإ
 عم اًيرذج ًاضراعت ضراعتي ددصلا اذه ىق وهو . طيطختلل ةمسادلاو ةبكرملا .

 ناهجب ىأ « ةطخلا ددحت ىتييفوسلا داصتقالا ىف . ةدحتملا تايالولا داصتقا

 ةديدج ةيجاتنإ ةعومجم لك وأ « رهظت ةيجاتنإ ةردابم لك ىداصتقالا ةلودلا
 هبجومب دالبلا مسقنت ىذلا ىلارديفلا لكيلا قباطت ةنورمب ةطخلا هذه زيمتتو «ماقت

 . ةيموق تايروهمج ىلإ
 ةيرشبلا ةوقلاو جاتنإلا تاودأو تادامعالا عيزوت ىلوتت ىلا ىه ةطحملاو

 عورفلا فلتحم نيب « « جاتنإلا ىوق » تييفوسلا نويداصتقالا هيمسي ام لك ىأ

 هذهو . رخآ بناج نم ةيداصتقالا قطانملا فاتخم نيبو « بناج- نم ةيجاتنإلا

 تايروهمخلا نم ًاددع نأ ىبع . ةيموقلا تايروهمحلا عم كلياشتت قطانلا

 ايسآ وأ زاقوقلا ءارو ام ةقطنم لثم ةريبك ةيداصتقا ةقطنم نيوكت ىف ؟ كريشت دق
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 قطانم ىلإ ًاضيأ مسقنت دق ةدحاولا ةيروهمحلا نكلو . قيطلبلا ئطاش وأ ىطسولا
 ةيروهمج امأ . هلك داحتالل ةقطنم ةئام نم رثكأ ىهو « ةريغص ةيداصتقا

 قطانم ىلإ جيردتلاب مسقنتف داحتالا ىف ةيروهمج ربك أ ىهو ةعساشلا ايضر

 عاطقلا ىوتسم ىلع طيطختلا مي اذبو  ةريغص قطان» ىلإ م « ةريبك ةيداصتقا

 ةرادإل قيضلا قاطنلا زواجتي وهو . تقولا سفن ىف قارغحلا ىوتسملا ىلعو
 ةدعاسملا تاعاطقلا عيمج» لمشيل « ىعونلا وأ ىميلقإلا داصتقالاو عورشملا

 « « ثلاثلا عاطقلاب » ىمسي ام لك عقاولا ف لمشيل ىأ عيزوتلاو جاتنإلا ىف

 ثلاثلا عاطقلا » الو « ىداصتقالا ثلاثلا » عاطقلا لزع هب نكمي ال ىذلا ردقلاب

 عاونأ ةفاك ىطغت ةطدلثاف مث نمو . هجوملا داصتقالا مظنت نع « ىداصتقالا ريغ

 بئناحلا ىلع ةوالع « ةيمرقلا ةايحلل ةيفاقثلاو ةيعامجالا بناوحلا ةفاكو طاشنلا

 ىهو ةيذيفنتلا تائيهلاو ةزهجألا ىلع تايلعتلا عزوت ىهو .. اهنم ىداصتقالا
 ى صاخللا وأ ماعلا عاطقلا قاطن ىف لخدي ام لك ةرادإب موقت ىلا « تارازولا

 . عيزوتلا ىتح جاتنإلا نم « رحلا داصتقالا

 قاعي ىعانص داصتقا ىلإ ةعارزلا هيف دوست داصتقا نم لاقتنالا ( د )

 : ىعارزلا جاتنإلا ىف ًازجع

 ةكرح عم ةيكيرمألا ىراربلاو لوهسلا ىف ةريبكلا ةعارزلا روطت بكاوت
 تاعورشملا لكش ذختتل ةريبك ةعرسب ةيعارزلا لكايملا تروطتو « عينصتلا

 بونحلا ادع اهف كاذو . ةئوافتم تاجردب ةيعانصلا تاعورشملا عم هباشتت ىلا

 رييغت طبترا دق لاح ةيأ ىلع هنإ . لقأ ةجردب ةديدحلا ارتلجنإو «٠ شالبألاو
 . اهقاطن دادتماو ةيرضحلا ةايحلا ضحنب ىعارزلا داصتقالاو ةيعارزلا لكايملا

 ةعارز « ثيدحلا هداصتقا ىف ءدبلا ةطقن تناك دقف ىبييفوسلا داحتالا امأ

 ةثالث اهب لمعي ناك 14117 ةروث مايق دنعف . ةليلق ةيجاتنإو ضفخنم دئاع تاذ

 ق ةمسن نويلم نورشعو ةئام اهبلع شيعي ناك انك « نيلماعلا ناكسلا عابرأ



 لش

 داصتقالا ةماقإ بحو . لاوحألا بلغأ ىف عولباو فافكلا نم برقت فورظ
 ىلا ندملا ناكس ددع ىف ةريبك ةدايزو « ندملا ددع رثاكت همدقتو ىعانصلا

 ةيئاصحإلا ةيحانلا نم ادي « ىعانصلا روطتلا نكلو . ةروثلا لبق نم ةمئاق تناك

 فصن لالخ تققحت ىلا ناكسلا ددع ىف ةيعيبطلا ةدايزلا لك صتما هنأكو

 77١ نيب نف . فيرلا ناكس ددع ق سوسحم ضافخنا ثدحب نأ نود « نرق

 ناك امك ًابيرقت ىأ « هب نولمعيو فيرلا ىف نييالم ١١١ شيعي ىتيبفوس نويلم

 فعاضت دق ىوقلا لخدلا نم ةعانصلا بيصن نأ ديب . ماع ىف عضولا

 فصنو نيترم: داز دقف ةعارزلا بيصن امأ « نآلا ىبح ةروثلا مايق ذنم ةرم ؛ه

 تازيمم اهل تلفك ةيتاوم عاضوأو فورظ نم ةعانصلا تدافتسا دقلو . ةرم

 لماشلا ىيملاب هتروث دعب زجني ملف فيرلا امأ . اهروطت ىف تازجعملا تققحف

 راصتناي نازيمتي نيرصاعملا نييتييفوسلا عمتجملاو داصتقالا نإ ثيحب . ةملكلل
 ىو « كاينكتلا بيلاسأ قدأ باعيتسا لاجم ىو ىمكلا ىوتسملا ىلع عينصتلا

 ةيكينكتلا ةيحانلا نم ةيلابلا بيلاسألا ءاقي عم « ًاضيأ ةيملعلا تافاشتكالا لاج

 عم قفتتف ىعارزلا جاتنإلا ةدايز تالدعم امأ . فيرلا ىف ةيلقعلاو ةيعاّتجالاو
 لثمتوف اًنقح عئارلا ىيننفوسلازاجنإلا امأ . ملاعلا ف ىعارزلا داصتقالل ماعلا مدقتلا

 فلختم دلب عاضوأ نم ًاقالطنا ىلوألا ةجردلا نم ىعانص داصتقا ةماقإ ىف

 : هلوح نم'ًاراصحو !ًدس ةيعانصلا دالبلا تبرضخ

 لشفو « ةبوعصلا غلاب ًارمأ دعب اهف حجن دق ىتييفوسلا داحتالا نأ ودبيو

 ىكينكتلا ىبملاب ةيعارزلا ةروثلا قيقحت ىف ىأ « هققحي نأ هناكمإ ىف ناك ايف
 عاستا ىلإ ةيملاعلا دراوملا ةمئاق ىف هليصاحخمل ىلا ةريبكلا ةيمعألا عجبرتو ٠ ةملكلل

 ةركلا فصن ى ةلدتعملا ةقطنملا ىف ةلغتسملا ضرألا ثلث ىهو ) ةجتنملا ةحاسملا

 .ةضفخنم تلاز ام ىبلا ةيجاتنإلا ءاهتءافك ىلإ ةيمهألا كلت عجرت امم رثكأ (ىلاهثلا

 ةيكينكتلا بيلاسألا رثكأ باعيتساو عينصتلا ىف لثمتيف قراخلا ىيقحلا حاجنلا امأ

 اهزكرم ةدحتملا تايالولا عزاني نأ هللفكت ىلا بابسألا كالتماو « ًامدقت



 ليف

 ةيعامجالا لكاشملا لح نم ريثكب لبسأ ةيكينكتلا لكاشملا لح نإ . . لوألا

 . . ةيكينكت اهنم رثكأ ةيعاّمجا ةلكشم ةيعارزلا ةلكشملاو

 « سدحلا ىلع ةميظع ةردق طيطختلا لاجر رهظأ دقف رخآ بناج نمو
 اولحت انك « عينصتلا تايلمع ىف ةيمهألاو ةيولوألا تاجرد فلتخم نيب مهزريمتب
 ى اهروطت مكحتي ىلا تاعانصلا كلتب ةمدقلا ىلإ اوعفد امدنع ةيقار ةغلاب ةقدب

 وه رمألا اذه نإف ابلاغو . ىداصتقالاو ىكينكتلا مدقتلاو ومنلل ةيلاتلا لاكشألا

 ةطخلا تدمعت دقل . ةسفانملا ىلع ةمئاقلا ةيبي رجتلا ىلع طيطخمتلا قوفت تبغي ىذلا

 نم ةيلاخلا ةلحرملا ىف ةيمهأ اهمدقتل سيل ىلا تاعانصلاب ىحضت نأ تدارأو

 قوس ىو كينكتلا مدقتى ةيرهاظلا تاجرعتلا ضعب اذه نع جتنو . ةيمنتلا
 نييكيرمألا نيبقارملا مدصت فلختلا نم عاونأ هيلع بترو « ةيعانصلا تاجتملا

 تايولوأل ىطنملا رايتخخالا ىلإ ةطاسبب عجرت اهنأ الإ . نييبرغلا نييبروألاو
 ففعضلا ةيرهاظ حاونل امنإ . ةينمزلا ةيحانلا نم ةيمنتلاو تارامتسالا تالاحجمو
 ىف ةطبارأملا ةيعانصلا تاعومجلا ضعب جاتنإ قف فلخت كانه نوكي نأ ىلخادلا

 ىبييفوسلا داصتقالا نأ الإ ةيلزنملا تازيهجتلا وأ ةيكالبتسالا تاجتنملا ناديم ىف

 . ةيلودلا ةسفانملا لاجم ىف بناحلا بوهرم هلعجي ىذلا زكرملا ىلإ ىترا دق

 ةيتيبفوسلا ةيكارتشالا ريثأت لام (ه)
 ' ىهو . رخآ ًائيش نوكت نأ لبق ةيتييفوس ةيضق ىبييفوسلا داصتقالا روطت نإ

 سسألا ءانيو « ىلودلا لاجا ىف ةوقلا زكرم هلالتحا ثيح نم اهلالد اهل ةيضق
 ًاضيأ اهلكلو . ىعويشلا داصتقالا ىلإ ىكارتشالا داصتقالا نم لاقتنالل ةيكينكتلا

 نأ كلذ « اهروطتل قيرط نع ثحبت ىلا لودلا ىدل هعانقإو ناهربلا ةوق اه

 . قارغخلا هريثأت لاجم رايتخا لكل

 ةصاخلا تارايسلا ةعانصبو ةيلزذملا ةحارلا رفوت ىلا تاعانصلاب ةيحضتلاف

 « ةيلاخلاو ةعساولا ىضارألا لالغتسا نمنكمت ىلا ىربكلا لئاسولا ءانب ليبس ىف



 لفي

 ىلع هلضفو « هعم ةفلختملا دالبلا فطاعت راتخا دق ىتييفوسلا داحتالا نأ ىبعت

 انتوفي الو . نهارلا تقولا ىف « هيف كوكشم رمأ وهو ؛ هب يسرا لا محا

 تايروهمتبا مامأ روطتلا صرف نم ديزي ذإ ىييفوسلا داحتالا نأ كردن نأ

 ماها كلذب ريثي هنإف «© ةيموقلا ةفاقثلل عساولا راشتنالا نمضتي راطإ ى ةيموقلا

 ىلا بوعشلا لمأت عضوف عينصتلا حاجن امأ . ًارخؤم اهلالقتسا تلان ىلا مألا

 ًامثو الإ ةيعامجالاو ةيداصتقالا ةيموقلا اهلكاشمل ةيعارزلا لولحلا ف دجت مل
 ريثأت لاجم نأ دكؤملا رمألا نكلو . قارجوميدلا اهومن ببسب هئارو نم لئاط ال

 لك ةحجان ةبرجت. تمدق اهنأ ول ًاعاستا رثكأ حبصي ةيتييقوسلا ةيكارتشالا

 ىللثل ةبسنلاب رشايملا ةعاسلا عوضوم وه كلذ نأل .ىعارزلا لاجنا ىف حاجنلا

 . ةيرشبلا

 : ابروأ طسو نادلب ىلإ ةيكارتشالا لوخد (و )

 ةناكم تروهدتو « ابروأ طسو نادلب ىف ةلودلا ةزهجأ ىلع برحلا تضق

 . ىناملألا لتحا عم اهتواعت ببسي اهنم ةريبك ماسقأ حاضتقال ةكاخلا تاقبطلا

 غارف دوجو ىلإ ىدأ ام رمحألا شيحلا ىديأ ىلع ققحت ىذلا ريرحتلا ناك م

 فورظلا لعجو « دوسألا رحبلا ىتح بلإلا رهن نم ةدتمملا ةقطنملا ف ىسايس

 ديفتستو ىييفوسلا لثملا مهلتست ةديدجةيسايسو ةيعامجاو «داصتقا]# مايقل ة ةيتاوم

 اهب اف دالبلا هذه زياتت صاخلا اهروطت ىف ذ كلذ عمو هتدعاسمو هتئوعم نم

 ةيعامجالا تاقالعلاو جاتنإلا مظنت ىف ةيكارتشالا ٌئدابم قبطت ًاعيمج اهنأ من

 ةنوعملا سلجم قيرط نع اهئيب ايف ماجسنالا ققحتي ةططخم تايداصتقا اإ )

 قراوفلا ةاعارم عم ابروأ برغل ىداصتقالا سلجملا رظاني وهو ةلدابتملا ةيداصتقالا

 نم اهنم ةدحاو تتلفأ ةيبعش تايروهمج ىنامت تسسأت اذكهو . (امهنيب اهف

 اهتاظفحت ايفالسغويلو « ىنيصلا قيرطلا تيراتخا ىتلا اينابلأ ىهو « ىتبيفوسلا فلاحتلا
 تايروهمدلا ةيقب فلتختتو . ةيكارتشالل اهمامْنا ديكأت نع فكت ال تناك نإو



 لقي

 ةجرد توافتت 5 ةيحالفلا ةسايسلا لام ىف ةصاخ ىرخألا نع ةدحاولا ةيبعشلا

 . برغلا راكفأ فو برغلاىف اهتبيبر

 ةيعارز ًادالب تناكدالبل ةعرسلا ديازتملا عينصتلا وه ىساسألاو ديدحبا رمألاو
 6* تايدنوفتاللا ١ زارط نم ةيراقعلا لكايملا نم ريثكلا تناع « ةيسيئر ةفصب

 ةيملاعلا برحلا دعب تعضو ىلا ىعارزلا حالصإلل ةيئادبلا تاعورشملا غر

 فالسلاو تاوركلا ملقإو ايكافولسوكيشت عاضوألا كلت نم ىثتسيو . لوألا

 ةعبدقلا اينالأ نم قرشلا 6 ردناللا » ام دح- ىلإ و ةيدنلوبلا ايسيليسو ايفالسوغوي ىف

 . ىطسولا ابروأ ى ةيعانصلا ةروثلا ةيمهأ نيبي ىلاتلا لودحللاو . تسبادوب ةنيدمو

 ةيبعشلا تايروهمحلا ىف ةقاطلا جاتنإ

 الوعىلامجإلا
 تاووليكزايلمىلإ | ةيئاممرهكلا | (١!لورببلا

 , تينج لا اع تنحللا

 0 محفلا لداعي رخل

 او |[! ااأدك5ا 1118156517 |١ة؟/خ |1557[ 15117|81 |ا١؟5

 فرس ها |١٠٠١ (99 ادنلوب
 ايناملأ ةيروهمج

 ؟هءأ ده "تك | ”ك ةيطارقمبدلا
 )"| “0| ارهإ ءركإ ؟رذ ؟الرا | ١١ | ايكافرلسوكيشت
 "هإ] 5 ل طرفا ١ رجغأ
 همإ |١ ء:هإ ءلالاركإ 5 ه | ءرا“إ .  ايناهر

 ؟"ا| |1١ »| ءلأإ ءرك هر ١ث : ايراغلب
 ااذ هركإ *ره| ارا ارا" إ هر ايفالسوغوي

 0 ١ هر اينابلأ

 الكال [ )ال١ | درك | 1 ""|اهرهأ] ك5 |١ةالراأ 5لل| ١6١ | ةؤرك ىلامجإلا

 . ةينيتاللا اكيرمأ لود ىو ايلاطيإ بونج ى ةريبكلا تايعاطقإلا ( * )
 هرال ادئلويو « ءر# رح فو «بعكم رّثم رايلم ١وه ايكافولسوكيشت : ١955 ى) ىعيبطلا زاغلا )١(

 . ةيلاحلا اهدودحم (؟) . ةيلامجإلا ةقاطلا ةناخ ىف بوسحم ريغ ( ١1,١ ايئامدو



١ 

 كيتيربكلا ضماحو تنمسألاو بلصلا جاتنإ
 نادلبلا سفن ىف

 كيتي ربكلا ضماح تنمسألا بلصلا

 |١181 طول[ اة

 14 كر اا/ الدال ادنلوب

 اينامأ ةيروهمج
 هر 1 3 ةيطارقعبدلا
 8 هر لكَ ا ايك افواسوكيشت

 4 1 ال اير ' رجا
 رو *6 لكلا اينامور

 ارا/ ةرال ار ايراغلب

 ؟ه و ةرال اره ايفالسوغوي

 نا اينابلأ

 4١5 | "ك4 | كرال | ؟هره عومجلا

 ( نط فلأ ) كيتي ريكلا ضماحو ( ةعاس تاووليك رايلم ) ةيئامورهكلا ةقاطلا ادع ايف نط نويلملاب

 قو نم مهددع عفتراو ةعيرس ةروصب ندملا ناكس ددع ديازت دقو

 ناكسلاىلامجإلا ددعلا فصنىلإو «ناكم لك ىق / 4*٠نم رثك ىلإ طسوتملا

 ةعارزلا تدافتساو . ايكافولسوكيشتو ةيطارقميدلا اينامأ ةيروهمجو ادنلوب ىف
 عرازملا ءاشنإ ىف مدقتلا نكلو . ةنكيملا ةيلمع ى لذب ىذلا ريبكلا دهحللا نم

 عرازم ءاشنإ ) ةيكارتشا ةعارز ىلإ ةعارزلا ليوحت ساسأ ىلع ةنكيمملا ةريبكلا
 . نادلبلا عيمج ىف ةيواستم ةروصب قةحتي ملمدقتلا اذه ( ةينواعتلا عرازملاو ةلودلا

 عابرأ ةثالث ىف ىديلقتو ريغص ىعارز داصتقاب صاخ هجوب ادنلوب تظفتحاو

 ىف ةيعامجالا اهسايسب قلعتي اهف ةياغلل ةرذح ايفالسوغوي نإف لثملابو « ابحاسم

 عرازملا تماقأ دقف ايراغلبو ايكافولسوكيشت ةصاخو رخخاو اينامور امأ « فيرلا '



 نان

  نكمتب مل ىعارزلا داصتقالا نإف لاح لك ىلعو . ربكأ ةعرسب ةيعامجلا

 . ىعانصلا داصتقالا اهققح ىلا رظنلل ةتفلملا ةدايزلا كلت قيقحت نم

 ةيبعشلا تايروهمحلا ىف ةيناويحلا ةورثلاو بوبحلا جاتنإ
 ( سأر نويلملاب ةيشاملاو « لاتنيك نويلملاب بوبحلا )

 ريزانللا 1تاذ 000 ةرذلا حمقلا

 لو 6

 لوكا تتقتفأ وود ومر |1513 تلقت |5197 تلف

 "١ | الرهإ ١ |؟١ره م | ادنلوب

 ايفاملأ ةيروهمج
 م | هرالإ ركأ م5 ٠١ | - ةيطارقميدلا

 « | "ه] ؛,ىك؛| ه ؟| ١5 |امرد ايكافولسيكيشت

 5" | هرل] ؟ | ارم "4| ٠6١ | رجا

 كرا“ ا”ر“| ةرهأا "ره ه١إ 4٠٠ | ايئاممر

 «”؟هأ ١ ارث[ 1ره | ٠٠6 |ا١ ايراغلب

 هرثأآ ه | هرالإ ه كالا ”اط | مس ايفالسوغوي

 ١ | ١ | ءرفإ ءرك اينابلأ

 ارك اا | الإ | را# اله [154 ([11/ةره حومج ا

 ىلع ةمظتنم ةقيرطب ندملا لإ فيرلا نم ةيعارزلا تاجتنملا لقت مب الو
 تايطعملا ةماخض مغر ىعارزلا جاتنإلا زجعب اضراع ًاروعش ىطعي دق امب « ماودلا
 نم ةيعارزلا تاجتنملا ريدصت فقوت دقو . قباسلا لودحلا ىق ةرهاظلا ةيددعلا

 ببسي تاذلابو ةيلخادلا قوسلا اهب تعستا ىتلا ةجردلا سفنب ةيلمعلا ةيحانلا
 تناك ىلاو ناكسلا نم ًانويلم مهت ىلا ةيناملا دالبلا هذهو . ندملا ةدايز

 ةيعانص ًادالب ثحبصأ دق 3 ةفلختم ًادالب ىأ « حمقلا ًانزتغ » لبق نم دعت

 . اهكالبسا نم ديزتو تادعملاب اهسفن زيهجتب عراست
 نابسي ال ةبسن ىكارتشالا داصتقالا عاطق ىلإ ىعانصلا اهجاتنإ فيضيو



 لف

  'ىلا ذالبلا بناج نم ةصاخنو « آضيأ ةيفيكلا ةيحانلا نبو ةيمكلاةيحانلا نم اهب
 ةيطارقميدلا ايناملأ ةيروهمجو ايكافولسوكيشت ل ثمةيعانص ديلاقت لبق نما تناك
 ”العف هتدوجب رهشا دق ىالسوغويلاو ىنامورلاو ىرجملا جاتنإلا نأ ديب . ادنلوبو
 . هنأش لامهإ نكمي ال رمأ ةيراغلبلا ةعانصلا نأ اك « لبق نم

 اهيف تققحت ىلا ملاعلا قطانم نم ةقطنملا كلت ديكأتلاب ىه ىطسولا ابروأو
 . . ةريخألا ًاماع رشع ةسمخلا لالخ دحاو نآ ىق ًاقمعو ًازورب تالوحتلا رثكأ

 ' متاخ هيلع ىعارز ضام دهاوش نيبآشياعت ءرملا ىري فوس ىرخأ ةمداقةرتفلو

 . هروطت ةمق ىف ىعانص داصتقا لبقتسم ىلع حاتفناو اهعباطو ىطسولا نورقلا
 ةيضوقلا ديلاقتلاب قيثولا طابترالا ىلع ةمئاقلا ةيتاذلا اهلاصأب ةلود لك ظفتحتو

 , ةططخلاتايداصتقالا عم قيسنتلا ةيلمع نيبو اهنيِب قيقوتلالهسلا نم ناك ىتلا

 ةثلاث ةوق نيوكت ءارو ىعست ةيبروألا ممألا .- 4

 باضأ ىذلا ىبسنلا روهدتلا ىعت ابروأ تأدب ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةادغ .

 داحتالاو اكيرمأ ىف ىربكلا ةيراقلا تايداصتقالا روطتل ةجيتن ةيداصتقالا اهتناكم
 تايداصتقالل ةيعبت ةلاح ىف رامد نم اهنع جنن امو بورحلا اهلعج دقف . ىبييفوسلا

 . كيدج نم ةيجاتنإلا اهمتاردق ثعبل ةيكينكتلاو ةيلاملا لئاسولا ميدقت ىلع ةرداقلا

 برحلا دعب اهداصتقا ءانب ديعت نأ تعاطتسا دق ىمظعلا ايناطيرب تناك اذإو

 ةزجعملا نإف  ةيدج تابوعص كلذ ىق تهجاوو ثلونموكلا عم نواعتلاب

 تلغتسا ىلا ةيكيرمألا ضورقلل ةجبتن اهم ريبك بناج ىف تققحت ةيناملألا

 ديزت ةدمل ةيركسعلا تاقفنلا عاونأ ةفاك نم ررحت داصتقا ىف ةبئاص ةروصب

 سأر باذتجا ىلع امهبتضهم اتماقأ دقف ايلاطيإو ادنلوه امأ .تاونس رشع نع

 لك نكلو . امهيف تامدخلا داصتقا ريوطت للعو ةضيرع ةروصب ىبنجألا لاما

 دادع ف حبصي نأ هناكمإ ىف هنأب ءاعدالا عيطتسي ال هنأ كردأ ايروأ ىق دلب



 ليفي

 هدراوم ةئيعت ىلع رصتقا اذإ « ةيناثلا ةيعانصلا ةروثلا » دهع ى ىمظعلا لودلا

 تايداصتقالل ةيغونلا تالداعملانأ مرو .اهدحو ةصاخلا ةيداملاو ةيكينكتلاو ةيلاملا

 ىكينكتلا وكلا ةلصاومل ةمزاللا تاراهتسالا ةلمج نإف ةياغلل ةعفترم ةيبروألا
 ىذلا رمألا « ةدح ىلع ةيبروألا لودلا نم ةلود لك ةردق قوفت ىداصتقالاو

 نأ ديب . ابروأ جراخ نم ىقأت ةدعاسم وأ ةيعامجلا تاردابملا مايق بلطتي

 ذنم ةيعانصلا ةروثلل ناك ذإ هقباوس هل رمأ ةيبرغلا ابروأ ى ةيعامجلا تاردابملا
 قو داصتقالا ىف ةيموقلا ةفصلا تراثتسا اهنأ مغر ةبلودلا اهرهاظمو اهتامس اهتيادب

 ىوس (©.55.0.6.) بلصلاو حفلا ةيبروألا ةتيحلا تسيلف.رخآ بناجنم ةسايسلا

 نابرح هتربص ىذلا حلاصملا نماضتل «ًافلختم ام ةجردبو « ًارخأتم ءاج جيوتت

 ى ةصاخ ةروصب ٠ بلصلا ىجتنم ١ و « محفلا ىجتتم » طبريو « ناتيملاع

  ىحاونلا ضعب نمءارولل ةرظن ةئيهلاهذه ربتعت امك .اسنرفو جربمسكلواكيجلب و اينالأ

 ىلع نورق ةتسو ىسايسلا تتفتلا نم ماع فلألا نع ديزي ام كانه نكلو

 ىلعو اهيضارأ لالقتسالعةرورغ متأ اهنلالخ تاكشت ىلا بورحلا نم لقألا
 ةرولب وهو كاذو اذه نم رثكأ كانه لب « اهب روطتت نأ نكمي ىلا تاطاشنلا

 مايق اذه لك بتعصي دقو ةيموقلا ىضارألا ساسأ ىلع ةيداحتالا حلاصملا

 . اهلالظ اهيلع ةفرطتملا ةيموقلا مساب تبكترا ىلا ماركا ىبلت ذإ « ةقيثو تاطابترا
 . ةطاسبلا نم ريبك ردق ىلع تارابع ىف ةيبرغلا ابروأ هجاوت ىلا ةليضعملا حرطتو
 « ةيكيرمألا ةيلامسأرلل ةرشابم ةيعبت ةلاحى اهم ةمأ لكل عجب وقلا لازعنالاف

 ةدحولا تميقأ ام اذإو . ىركسعلا فيلحلا رودب تقولا سفن ىف موقت ىلا

 كلت ىف دوجوملا هموهفمب ىوقلا لالقتسالا نهولا روتعي نأ نم صانم الف ةيبروألا
 ىناثلا فصنلا قو . رشع عساتلا نرقلا ىف اهجوأ .ىلإ تاصو ىلا ةيجولويديألا

 نكمي ال هنأكو ودبت تناك ىلا مهافملا ةشقانملا ابروأ حرطت « نيرشعلا نرقلا نم

 لإ لصت ىهو لايجألا اهثراوت ىلا ةمئادلا ةبغرلا كلت ىرنو . اهم لينلا

 ةيلاتلا ةنيفدلا بابسألا ىدبتتو . ريطاسألاو قئاقحلا نيب لصفلا وهو اهفده



 ليل

 ديحوتلا ةركف لوح عمجت م لوأف « ديحوتلا تاللواحم ءوض ىلع ىبوقلا سفانتلل

 لقأ ةجردبو ادنلوهو ايلاطيإك آحوتفم ًاداصتقا كلتمت ىلا لودلا ىه ىراقلا

 نكلو اهب ةلماعلا ديلا ضئافو ةيداصتقالا اهديلاقتو اهعضو مكحب كلذو ءاكيجلب
 ةيكرمجلا ةمظنألا ةيامح ىلع ظافحلل ناكم لك ىف طغضت ةيداصتقالا تاعاطقلا

 ىلع ةرداقلا ريغو ةيديلقتلا ةيحالفلا تايداصتقالا تاذ دالبلا امأ . تاناعإلاو

 ربكأ ةجردب ةقيتعلاو ةاقثملا عيزوتلا لكايه نأ اك" « ةمواقم اهرثكأ ىهف ةسفانملا

 اهل رفوت ىلا ةيموقلا ةلزعلا ىلع ظافحلا بناج ىلإ مزح ىف قت « اهريغ نم
 رايتخالا ررحتي ىلو . تقولا سفن ى ةيسايسلا ةيامحلاو ةيداصتقالا تانامضلا

 نم ةاتاوم رثكأ اهفورظنوكت ىلا ةلودلا قوفتت نأ لاتحا نم دعب ةيلكى وألا

 اينامأ نإف ةراقلا ىفو . راكتبالاو ةردابملا ىلع اهتردقو ةيعيبطلا اهدراومو اهعقوم ةيحان
 نكميف ةملكلل عساولا ىعملاب « ةيبرغلا ابروأ ىف امأ« زكرملا اذهل ةحشرملا ىه

 ق ىناثلا فصلا لود ةحلصم كردن نأ عيطتسن اذبو . ارتلجنإو ايناملأ نزاوتت نأ

 اهبصئاصخو ةريثكو ةددعتملكاشملا نإ . ةعسوملا ابروأ ىلإ ىمظعلا ايناطيرب مض

 . باعصلاب ءىلم قيرط دتمي دغلا ابروأو سمألا ابروأ نيبف « ةعونتم

 ١)١( ةبيروألا تايداصتقالا :

 ةيبرغلا ابروأ ىف ىسيئرلا جاتنإلا ماجحأو ةيجاتنإلا تاقاطلا عيمجت نإ

 لكاشملا نكلو ةيبروألا ةردقلا نع ةيدرو ةروص ىطعي ىعانصلا لالا ىف ةصاخو
 . عيمجتلا اذه ةلالد نم لانت ةلود لكب ةصاخلا

 ةكلهسملا ةقاطلا سمخ ىلاوح كلهست ءآنويلم 76١ غلابلا اماكس ددعب ابروأو

 بلصلا عير نم ركأ جتتنتو ( لورببلا ىف اهمادراو كلذ ى امب ) هلك ماعلا ىف

 تاءاشنإلا لاجم ىف لوألا ةناكملا لتحت اك ةيكيناكيملا تادعملاو تنمسألاو

 تاءاشنإلاو ةقيقدلا اكيناكيملاك « ةيعيلطلا تاعانصلا لك ىف زربتو ةيرحبلا

 ماعلا قف درفلل ةبسنلاب ىقلا لعخدلا حوارتيو . ةيعرفلا تايواهكلاو « ةيثاب رهكلا



 قرع

 « ىمظعلا ايناطيرب ف ) كنرف 5٠٠١ نع ديزي امو ( ايلاطيإ ىف ) كنرف 5٠١" نيب
 ةيبرغلا ابروأ ىف ىثوقلا لخدلا عومجم لصو دقو . (ةيلاردفلا ايناملأ ةيروهمجو

 7٠٠ ىلاوح ىأ «( 1951 ماع ) كنرف رايلم ١74 ىلإ (لاغتربلاو ايئابسأ نود )
 .( 9ًارايلم ١7٠١ ىنييفوسلا داحتالا فو ءارايلم 4؟ 4ةدحتملا تايالولا ف )ر الود رايلم

 (” ةيبرغلا ابروأ ىف ةيعانصلا تاطاشنلا نع ةربعملا تاجتنملا ضعب

 ةقاط | ةقاط |ةعانص تيمسأ [ءابرهك| زاغ |كلورتب مف
 ريركت | عفدلا | تارايس 1

 هءأ ١ ]| اركأ م؟ر] 5ر5 ىمظعلا ايناطيرب
 م[ هر ءمأ اذال جييورتلا
 "| ١1را *ا| "رك نإ ديسيوسلا

 را ءراظإ ارك كرااذلا

 فو هرالإ " ادتلوه

 و| ءرآ للوك| 5 جريمسكلو اكيجلب
 45| ذظرا] كره [مسرره] اال ةيلاردفلا اينامأتيروهمج
 ةا"| هركإ ارق ١| الريال[ ا5 اسنرف

 هر اريسيوس

 ة"| ءهركإ ١ | ورم[ ا[يلاطيإ

 |١5" هر | يال ل١٠“ مهرلا 05 ىلامجإلا
 جاتنإلا نم ةيوثملا ةبسلا

 ماده |»8 |؟الروأ ؟ؤ|[ م» ىملاعلا

 حبصأ ةيلاحلا فورظلا ىفو « ةدح ىلع هداصتقا لكاشم دلب لك لحيو

 ةدحتملا ةكلمملا : (رايلملاب ) 15717“ ماع كفرفلاب ًاردقم ةلود لكل ةبسنلاب لخدلا ) ١(
 عمه جريمسكلو اكيجلب « 5٠١ ةدئلوه « م. كرامادلا ء« ه؟ ديوسلا ء« ٠ جيورألا..« 3-5

 . 1٠١ ايلاطيإ « ١م اسنرف « ”ه |سيوس « م٠5 ةيلاردفلا اينالأ ةيروهمج
 تاوليك رايلمب ءابرهكلاو « نط نويلملاب تنمسألاو بلصلاو لورتبلا» ىرجحلا مسفلا (؟)

 ىلانفسلا مجحو « ةدحو نويلمب تارايسلا تاعانصو « بعكم رتم رايلم ىعيبطلا زاغلاو « ةعاس
 . نط نويلملاب ريركتلا ةقاطو « نط تويلملاب رحبلا ىلإ تلزن

 . تينجللا نم نط نويلم ٠٠١ نم رثكأ () '



 ل

 دئاع نسحأ نمضي نأ لوألا : تايلطتملا نم نيتعومجمل بيجتسي نأ هيلع
 ءافضإل ةمزاللا تارامتسالاب موقي نأ ةيناثلاو « لمعلاو لاملا نمأر نم هتارامتسال

 ' ىف ةلماش ةسفانمل ضرعتت ىلا تاطاشنلا تاعاطق عومجم ىلع ىبفانتلا عباطلا

 تاراهتسالا ةيحمر ضافخنا اذه ىلع بترني ام ًابلاغو «ديعبلا وأ بيرقلا لبقتسملا

 نيب ًافيعض قيسنتلا لاز امم . ددصلا اذه ىف لذبت ىلا ةيجاتنإلا دوهتللاو

 أرطي ام ًآبيترت نأ ديب . ثودحلا ريثكرمأ اهنيب جاودزالاف « ةيبروألا تايداصتقالا

 تاذ ةيسيئرلا روطتلا زكارم ضعب نأ نيبي امم ةنيابتملا ةيعانصلا قطانملا ىلع

 تاراهتسالا تمهاس دقو . ةنيعم بذج ةوق بستكت تذحأ ةيلودلا ةلالدلا

 ىلع تاونس رشع ذنف « ةريثكت ارم اهيف لقثلا زكارم رييغت ىف ابروأب ةيبنجألا
 ةعومجملا ةصاخو « بذج زكرم ىلإ نيارلا ربت ضوح لوحت ظحالن انذخأ لقألا
 . ادنلوهو « اهقرشو اكيجلب لامثو « ايلافتسو - نيارلا ةقطنم اهنوكى لا ةمخضلا
 ىسيئرلا بناحلا 'عمجت ةيبروألا ةراقلا زيمت ىلا ةيفارغحلا تاضقانتلا ربكأ نمو
 « اونجو جروبماهو رفاحلا دنع هسوءر عقت ىذلاثلثملا لتاد ةيجاتنإلا ىوقلا نم

 نم نيعلض انددم اذإو . ةقطنملا هذه لخاد ةعقاولا ملاقألل ىوقلا نيابتلا غر

 رزجلل طيشنلاو لاعفلا ءزهللاب ناطيحي امهنإف امهتماقتسا ىلع ثلثا عالضأ
 ,دجوتو . نيارلا روحم وه ربك ىعانص روحم نم ابروأ نوكتتف . ةيناطيربلا
 روحنا اذه نم ةبرقم ىلع ةسمخلا ةيبروألا دالبلل ةيساسألا ةيداصتقالا زكارملا

 ىبح ةيلامشلا ايلاطيإ ىف ةمئاقلا ةيرضحلا ةعومجملا نم ءادتبا « هدادتما ىلع وأ

 ةيلامشلا دودحلا ىلإ نيسلا روحم نم ىسسنرفلا قرشلا لامشلا ابيف اب « ادنلوه

 ىكينكتلا روطتلا تاذ ىربكلا ةقطنملا هذه نم هزملا جرخ ام اذإو . ةيقرشلاو
 ًاريثك طاشنلا ىوتسم اهيف لقي قطانم ىلإ لصي ام ناعرسف ريبكلا ىداصتقالاو

 نم "الدي اهضعب نع ةلوزعم ةريبكلا ندملا ثيح « ىعانصلا ثلثملا ىف دجوي امع
 ْ . تاقلحلا ةطبارتم ةيرضحلا تاطاشنلا نم ةكبش ىف .جمدنن نأ

 نم ) ةيناطيربلا نيرشعلا نرقلا ةمزأ" نم دعب“ ىمظعلا ايناطيرب جرخت ملو
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 تاريبعت ١ . اهيلإ رظنلا لضفن ملو ةيقيقح ةمزأ اهانربتعا اذإ اذهو .(دي رفجيس
 ةديدج ةيداصتقا فورظ عم فييكتلل ةيادبو روطتلا تارود نم ة ةرودل ةباهبك .

 .ىلإ ددحم لوحت وحن ىروطاربمإلا داصتقالا هجوي لقألا ىلع ًاماع نيثالث ذنف

 ملاعلل لماش مظنتب هقاطن طبتريو « صصختلا نم ةيلاع هت ىلع داصتقا 2

 اهلاصوأ تعطقت ام اذإ ةصاحنو ”اليوط ًآنمز قرغتست ةبعص ةيلمع لوحتلا اذهنأ الإ

 ىئاطيربلا داصتقالا ناك نرقلا ةيادب ىو . ةيفاثلا ةيملاعلا برحلا لثم رابتخال ةجيتن

 ًاساسأ ةهجوم تناكتاعانصلا نأ ىبعمب « اًنيرامعتسا ًاداصتقاو اني زخت ًاداصتقا

 .ىزيلجنإلا محنفلا نأو . راحبلا ءارو ايف ةعقاولا دالبلل ريدصتلا» لقثلا قوس ىلإ
 ماعلا ف نانطألا نم نيبالملا تارشع غلبت تايمكب ريدصتلل ةدام ناك هسفن .

 .ديزي هاجتا ف ةيعانصلا اهنادعم زيهجت ايناطيرب تمعد « نييرحلا نيب ايفو

 ةيعانصلا تاودألاو تاكرملا عطقو « ةقيقدلا ةيكيناكيملا ةزهجألا نم اهجاتنإ «

 ؛ محفل ةيلودلا ةراجتلا روهدت هب ىبعأو مقاولا مح مامأو : مكحتلا ةزهجأو
 اهنارداص نم ءزج نع ىلختلاب تعنتقا  جبسنلل ةسفاملا تاعانصلا ءاشنإو «

 .تجرخو . ًاديدج ًادهج الذبي نأل اهاعارز ةوعدب و« اهتادراو ضيفختب ىلاتلاب و
 . ىعافدلا ةيامحلاماظنل « أجلتل « ةيموجملا ةعزنلا تاذ ةيلاي رييللا قاطننمانيجي ردت

 .نادلب عم ةرعو تاضوافم لالخ نم هينبت ىروطاربمإلا قوسلا ماظنلا ىلإو

 رظنلا ديعت نأ ىمظعلا ايناطيرب ىلع ًامازا ناك ةيملاعلا برحلا دعبو .ثلوزومركلا

 محفلا حبصأ دقو . رشع معساتلا نرقلا ىف اهننوك ىلا ةورثلل ةيسيئرلا تانوككملا ىف
 هبلصلا ةعانص ىف دعب هنع ءانغتسالا نكمي ال هنأ من ؛ "دج ًايلاغ ىزيلجنإلا

 .قوس ىف ةيلوربلا تاجتنلا نم ةديازتم ةسفانم ىلي هنكلو . ٍةيوامكلا ةعانصلاو
 ةيساق تايرضل ةيناطيربلالاومألا سوءرل ةعضاخلا قاوسألا تضرعتو . ةقاطلا «
 نفاريإلا لوريبللرشابملا لالغتسالا نم ةيناطيربلا لورتبلا ةكرش تدعبتسا دقف «

 ى لش ةكرش ىلع « دردناتسا تاكرش نم عرف ىهو « « لويرك» ةكرش تقوفتو
 .تثحبف . طسوألا قرشلا ىف ةنيتم مئاعد اهسفنل اكيرمأ تماقأو . اليوزتف
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 . لبقتسملا ىف ةقاطلا ةلكشمل لح نع « ةئرذلا تادعملاب زيهجتلا ىف ايناطيرب

 « زيهجتلا ثيح نم ملاعلا ق ثحبلا زكارم قرأ نم اضعب كلمت تحبصأو .

 « ةيكينكتلا ةيحانلا نم تازاجنإلا ًارجأ نم اهجذامنو اهتازاجنإ ضعب ريتعتو
 ةمزاللا تاراهتسالا ةماخض نكلو . ةيداصتقالا ةيحانلا نم ةيروث اهرثكأو

 ديرت ام اه متي نأ ىلإو . نايحألا ضعب ىف ددرتت اهلعجت ًاعيرس ثحبلاب ءاقترالل

 دقف . ابروأ ىف ابرهكلا ىجتنم ريكأ نم ةدحاو ىمظعلا ايناطيرب تحبصأ
 نع ]/, ٠١ اهردق ةدايزب « 1957 ماع ىف ةعاس تاوليك رايلم ١5١ تجتتأ
 عيزوتل لاكشألا رفوأ ىه ابرهكلا نأ ىلإ عضولا اذه عجريو « ايناملأ جاتنإ

 ةيدوبع نم ةعانصلا ريرحت ةصاخ ةروصب لفكت ىهو « ةنورم اهركأو ةقاطلا

 دصقنو « اهلقن فيلاكتو ةقاطلا فورظ بسح اًنيديلقت ددحتت تناكىلا نطوتلا
 تاعانصلا لاجم ى ابروأب ىلوألا ةناكملا ىمظعلا ايناطيرب تلتحاو . مفلا انه

 تثامادختتسالا ةفاكلو تاردقلا عيمج نم تاكرحملا ةعانصك صصختلا ةيلاعلا

 تاعانصلا قو « (ةيعانصلا تادعملاو ةيرحبلا ةحالملاو ناريطلاو تارايسلا )

 « ةيناملألا ةعانصلا ىلع اهيف ةيزيلجنإلا تاكرشلا تقوفت ىلا اضيأ ةيوامكلا

 ديدحلا عقاولا عم قفتي « ىضم تقو يأ نم رثكأو . عئاذلا اهتيصو اهتوق مغر
 ةشروك ةيناطيربلا رزجلل ديرفجيس هيردنأ هعضو ىذلا فصولا نيرشعلا نرقلا ىف
 ىلا قطانملا ىلإ ةديدحلا تاءاشنإلا هيجوتل ةموكحلا لحخدتتو . ةريبك ةيكيناكيم

 تازيملا حنمتف « ةلاطبلل ةيفارغج قطانم داحيإب ةلماعلا ديلا ضرع اهيف ددهي
 تاعءاشنإلا ةماقإ مثالي ًادادعإ ىضارألا دعت نأب « ةديدحلا تاعانصلل ةسوململا

 ةلاعف ةقيرطب رثؤي تادعملا عيزوتل ىيقح ىميلقإ طيطخت كانهو . ةيعانصلا
 نم ةقطنم نيتس نإ“ دجن 19517 ماع يق« تاردابملاو تارامتسالا عيزوت ىلع

 ءاشنإل تادامغالا تّقلِتو . ةلودلا ةدعاسم نم تدافتسا دق « ةيمنتلا قطانم »

 ةموكحلا ةمهاسمب 0 ةقاكعلا تاعورشملا مايقل ًاعيجشت تيقلو نكاسملا

 . ةيسيسأتلا تاشنملا تاقفن ىف
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 داصتقالاف «ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةياهم ذنم ًاضماغودبي لاز املبقتسملا نكلو

 ىلع ثلونموكلا نادلب نم دلب لك لصحيو « ًائيشف ًائيش للحتي ىروطاربمإلا
 1951 ىلإ 1401" نم ىأ تاونس رشع قو . لماكلا ىلاملاو ىداصتقالا هلالقتسا

 اهبسن تضفختناو « / 4٠ ىلاوحي ثاونموكلل ةدحتملا ةكلمملا تارداص تصقانت

 موي دعب ًامويو . ثلثلا نم لقأ ىلإ فصنلا نم رثكأ نم تارداصلا ىلامجإ نم

 ةلاطبلا نم فوخ ىف ايناطيرب شيعتو . تادراولاب تارداصلا ةنزاوم ةبوعص دادزت

 اهقوس ىف ةعيضولا لامعألاب مايقلل ةلهؤملا ريغ ةلماعلا ديلا دجت دعت مل اهنأ غر
 فوحخ نأ الإ . ايلاطيإ نموأ جنوك جنوه نمو اكيامج نم اهب ىتأتف . ةيلخادلا
 ىلاعلا ىكينكتلا ىوتسملا اذ اهداصتقا نأ ىلإ عجري ةلاطبلا نم مئادلا ايناطيرب

 وحن تارامتسالا ليوحت ىدأو . عيزوتلا ذفانم همامأ قيضت نأل آمئاد ضرعم

 .ىذلا ناقتحالا ةلازإ ىلإ جراخلا ىف ليغشتلا وحنو تادعملاب زيهجتلا ىلع قافنإلا

 داصتقا ىف ةكراشملا ف ةحلصم ىمظعلا ايناطي ربل نأ كلش الو « لاومألا قوس هوكشت

 . ةكرتشلا قوسلا ىف طورش نود لوخدلا ديرت ال اهنكلو « دحومو ىظنم ىنروأ
 ةرتف نإ . 1957 ماع صوصخلا اذه ىف تأدب ىلا تاضوافملا ىف تلشفو

 .ةجرح ةرتفل « ةليوط ةدمل دتمنأ نكمب ىتلاو نأشلا اذه ىف ةيديهمتلا تاضوافملا

 .( ةنباثلا راعسألاب ) تاونس رشع ذنم ًاتباث ىيوقلا لخدلا لظ دقو . ال ةبسنلاب
 فو ٠١,/ ةبسنب اسنرف ىو « 7١/ ةبسنب ةيداحتالا ايناملأ ةيروهمج ىف داز اًنيب
 . ىراجتلاو ىعانصلا داصتقالا ةمزأ ىه ةيناطيربلا ةمزألاو . / 7ه ةيسنب ايلاطيإ

 حلابلا نيلماعلا عومجم نم ؟الره ٠٠0,٠٠٠ ناك املاط احل جالع ال ةمزأ ىهو ش
 .نمو . ثلاثلا عاطقلا ىف وأ تاعانصلاب ةقلعتم انهم نوفرتحي « 1ر٠5 ٠

 ىلا ةيمكلا سفن جتنت امنإ نيعرازملا نم ريغصلا اهددعب اريلجنإ نإف ىرخأ ةهج

 .نأ نكمب ال اذلو . تارم ثالث اهبنع ديزي نيحالفلا نم ددعب :ايناملأ اهجتنت

 .ىئاعي داصتقال ةبسنلاب عجارت ةقطنم « لاوحألا نم لاح ىأب « فيرلا نوكب

 .تزواجت « هيحالف ةرجحل ةبسنلاب ءارولا ىلإ ةدوعلا ليحتسملا نمو . تابوعصلا
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 كلذ لباقم ىفو . ًاريبك ًازواجت ىرخألا ةيبروألا قطانملا اهتفرع ىلا بسنلا انه

 قطانملا نيب نزاوتلا ىلع ظافحلا ىلع صرحلا لك ةصيرح ةيزيلجنإلا ةموكح اف
 هتايلمعب موقت اهدجنو . رشع عساتلا نرقلا ىف تلكشت ىلا ةيرضحلاو ةيعانصلا
 طبري امم « ةديدحلا تاعانصلا ةماقإ ىلع ةدعاسمللو ناكسإلا نطاو» ديدجتل

 ةيناطيربلارزحلا ىف ىضارألا ريمعتةكرح ذختتف. ةيرضحلا تاعمجتلا طاشنب ناكسلا

 5 ( ةيرضحلا تاعمجتلا) موسعط دمع ( نشاب رونوكلا 1 لكشوه صاح ”دلكش

 لك كالتمتو « ةريبك ةمصاع لوح زكرمتت ةيميلقإلا ةيرضحلا تاكبشلا هذهو

 زديل - ماهجنمرب -رتشسنام  لوبرفيل ) قارلا ىوتسملا تاذ تامدلا عاوقأ

 ىنروأ ىرضح عمجت ريكأ ندنل تلظ كلذ عمو . (وجسالج - لساكوين  دليفش
 ًاربتخم ربتعي هدحو ندنل عمجت نإو . نييالم ةينامث نع ديزي ىذلا اهناكس ددعب
 نزخكو ءانيك اهتفيظو نم لاقتنالل ًاماع نيثالث ذنم ىعست اهنأل ىزيلجنإلا لوحتلل
 ىلع ىعانتص زكرك اهتناكمب اهظافتحا عم « ىمظعلا ايناطيربل ةمصاع درجم ىلإ ىملاع
 ةيزكرماللا تايلمع نم اهيف ىرحي امل ًارظن رضحتلل يتمم آضيأ ىهو . ىملاعلا ىوتسملا
 ببسب ابرو « اهبعاتم ضر ارتلجنإ نإ . ةعباتلا ندملا ءاشنإ ىلع ةمئاقلا ةيرضحلا

 . تالاجلا عيمج ى ةردابملل ”الثم نوكت نأ نع فكت مل « هذه اببعاتم

 دقف « ةراقلا ف ىلوألا ةيداصتقالا ةوقلا « ةيداحتالا ايناملأ ةيروهمج ربتعتو

 ىلعو اهلاصوأ عيطقت ىلعو: ةعيزملا ىلع ةبترملا تابوعصلا ةريحم ةلوهسب تطخت
 رشع ىدم قو . اهداصتقا ىلع نيئجاللاو نيرجاهملا نم نيبالم ةدع طغض

 اعاونأ ببستو « اهل لح ال هنأكو ودبت تناك .ىبلا لكاشملا ةيوست تمت تاون
 . ةيملاعلا قاوسألا ىف ديدج نم هدوجو ىناملألا داصتقالا دك أو . نامرخللا نم ةيساق

 . 145١1 ىلإ 1481 ماع نم كرام رايلم 5١٠ ىلإ ٠١١ نم ىؤقلا لخدلا دازو

 عمو راعسألا تابث ضارتقاب /. 5٠0 نم برقت درفلا بيصن ىف ةدايز لثمي اذهو
 « ةيساسألا ةيعانصلا تاجتنملا تداز اك . رابتعالا ىف ناكسلا ةدايز عضو

 .. . ةبسنلا سفنب « كيتيربكلا ضماحو تنمسألاو موينمولألاو بلصلاك
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 تروط امدنع لؤافتلا ىف ايناملأ ةالاغم ىدم نع لءاستن نأ انل قحي نكلو

 عيبلا تايناكمإف . 1451 ماع نم ءادتبا فقوتي ال ًاريوطت ةيجاتنإلا اهتاقاط

 هيف هجتي ىذلا تقولا ىف ضقخنت ةيملاعلا نامنألا نأل « ةرمتسم ةروصب رفوتت ال

 جاتنإلا ىلامجإ ىف ةدايزلا لقت رخآ دعب ًاماعو . عافترالل ةيناملألا ةفلكتلا رعس

 « 1951 ىف / هر" ء 95٠) ىف / 8ر8 : تناكدقف ةتباثلا راعسألاب ىوقلا

 « ةشهالل وعدي ىذلا رمألا ةماع ةلاطب كانه تسيلف كلذ عبو . 19517 ىف 4
 نيدئاعلا نيلماعلا نم نيالم 4 ىلإ # نم بع هتست نأ اهيلع ناكىلا هذه ايناملأ نإ

 ىلا لامعألاب مايقلل كارتألاو نيينانويلاو نيينابسألاو نييلاطيإلا مويلا دنجت اهدجن
 ةيجاتنإلا تاذ تاعانصلاضعب مامأ قيضت قوسلا نكلو . ةيفرح ةراهم بلطتت ال

 . لمعلا قوس ىف اهب قلتو ةلهؤملا ىهو  ةلماعلا اهدي نم ًاءزج ظفلتف ء ةديازتملا
 ًانابحأ رمألا طبتريو ىرخأ ىلإ ةعانص نم لاقتنالا تابوعص امنود مب نآلا ىتحي

 نكلو . ًاضيأ تامدخلا تاطاشن ىلإ لوحتلاب وأ « ىرخأ ىلإ ةقطنم نم ةرجملاب

 ىف ايناملأو . اهلماكب لغتست ال ةيعانصلا تادعملا ةعانص ىف ةيجاتنإلا ةقاطلا

 . اهمامأ نافدحلا امه ثلاثلا ملاعلاو ةكرتشملا قوسلا نإف اذهلو . ريدصتلا ىلإ ةجاح

 « ايقيرفأ وحن اهقيرط قشت ةيوامكلا تاجتنملاو ةيعانصلا ةزهجألاو تارايسلاف
 ىولبا لقنلل ةزاتمملا ةكبشلا ليغشت ديعأ دقو ةبنيتاللا اكيرمأو ةيبوتحلا ايسآو
 ليثخا ةدوع كلذ بعحصو ةيناملألا ةيرحبلا ةحالملا طوطخو « ازئاهتفول .ةكرشل

 . هلك ماعلا ىف ىناملألا ىراجتلا

 ةعانصلا روطتب ريخآألانرقلا_ةيابن ذنم زيمت دق. ىناملألا داصتقالا ناك اذإو

 هنإف' « ًاعونت تاجتنملا رثكأ ىلإ لصتو « ةيساسألا تاجتتنملاب أدبت ىتلا ةلماكلا
 تادعملاب زهجمو هنزو هل ىحالف عاطقب ظفتحي هنأ ىف "ىناطي ربلا داصتقالا ضئاخم

 صاخلا دادعتسالا بسح- توافنت هتيجاتنإ نكلو . ماع لكشب ًاديج ًازيهجت

 تالدعملا روطت عبتتي نأب ماودلا ىلع ىفامألا ىحالفلا عاطقلا متو . ةقطنم لكب

 نأ كيب ٠ تامدحلا طاشغت نم ةذافتسالا ةيضأ 4 كردي وهو ٠ كالبسالل ةماعلا



114 

 دئاعو ضرألا ىف لمعلا دئاع نيب ىدحلا توافتلا نم نوكشي ناملألا نيحالفلا

 نأ الإ ةديدش ةبلاطم هراعسأ ةدايزو جاتنإلا ةيامحي نوبلاطيو . ىعانصلا لمعلا
 . ىر وألا ىوتسملا ىلع ةسفانملا ىلع ىرقت ال راعسألا هذه

 +ايووأ ىف ةيكمخلا دولا تفتغا ول ريثكلا ةيناملألا ةعانصلا بسكتو

 نيب ضقانتلا اذه ىلع ةوالعو .'ةركفلا هذه ىلع سامحي لبقت الف ةعارزلا امأ
 داصتقالا ىف لقثلا زكرم نأ كلذ . اًنيميلقإ ًازيامت كانه نإف « تاعاطقلا :حلاصم
 ىبيلا ةفضلا وحن تاونس رشع ذنم ةسوسع ةقيرطب كرحتي ىناملألا ىعانصلا

 « ىزانلا ماظنلا لظىف ةيوق ةعفد تقلت ىلا قطانملا اهتيمهأ تدقف دقف . نيارلل

 ضوح ىلإ سايقلاب جروبماه ءانيمو رفوناهو 6« نسخاز ردين » ةقطنم ةصاخو
 نيامو « ميابنام  نفاهزجيف دولو « تراجتوتش » ركين عاطق دصقنو نيأرلا

 ىضارأ ودبتو . ايلافتسو - نيارلا عاطق تاذلابو « سنيابو تروفكنارفب لفسلا

 لب « اهتعيبط ببسب ةنيابتملا قطانملا نم ةعومجك ةيداحتالا ايناللأ ةيروهمج
 تارائتسالل اًماع آقالزنا عقاولا ىف ظحالنو . ثيدحلا ىخيراتلا اهروطت ببسي اضيأ
  ىبرغلا لامشلاو برغلا وحن قرشلا نم نيلماعلا ناكسلا نم ةيتفلا تاقبطللو

 ىداصتقالا لاما شامكنا لكش ذختتي قالزنالا نم رخآ اعون ةكرملا هذه مزالتو
 « ادنلوه عم دودحلا قطانم ىه ًاقيض ىناعت ىلا قطانملا تماد ام « ىناملألا

 ىلا كلت نع ةفلتخم بابسألو . دلاف .رمجرب لخادمو نيتشلوه - جفسلس ىأ

 نه دحت نأ ىلإ اهرودب ةيناملألا تاطلسلا تهجتا « زيلجنإلا نيططخما تهجو

 عجشتنأى ع ةصاخخ ةفصب تلمتو « ةيقرشلاو ةفرطتملا قطانملل ىداصتقالا عجارتلا

 ةقطنمل ةلئاطلا ةيبذاحلا مرو ٠ ةيك الهسسالا تاعانصلاو بيطشتلا تاعانص تتشت

 ضعب بذج نم خنويم تنكمت دقف «ىليومت زكرك تروفكنارف ةنيدلو « نيارلا
 « ةيطارقميدلا ايناملأ ةيروهمج» نمو ةيقرشلا نيلرب نم تلقتنا ىلا تاعورشملا

 تاذ ةريبكلا ندملا روطتو « ىناملألا ىداحتالا لكيلا نإ . ( سنميس ةصاخو )

 تتشنلا عم قفتت ر ومأ ىلع تايالولل مصا اوع تحبصأ ىلا ةحربلا ةيساسألا مظنإا
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 لوح ناكسإلا قطانم دوجو قفتي اك « ةيعانصلا تارائتسالل ىبسنلا قارختلا

 ًارود ابعل دق اهصروبو ندنل ءانيم ناك اذإو . ىمظعلا ايناطيرب ىف محفلا زكارم.
 « اسنرف ىف ةيراجتلاو ةيرادإلا ةيحانلا نم سيراب هتبعل امك « ارلجنإ ىف ًازكرم

 . مويلا اينالأ ى ةفيظولا هذهب موقت نيارلا فافض ىلعو رهورلا ق حفلا ةقطنم نإذ

 كونبلا ىف ةفلتخلا زكارملا امأ ءارخؤم تماق ةمصاع ىوس تسيل نوب ةنيدم نإ

 دققف « نسإو فرودلسدو ايزولوكو تروفكتارف ىف ةمئاقلا ةريبكلا تاعورشملاو

 ةيساسألا ظنلا تلاز امو . ةيداصتقالا ةمصاعلا ةفيظوب ليوطنمز ذنمء وقت تناك

 تارامتسالا بذجت « ةيبروألا ةيعيبطلا ةيفارغخللا ىف نيارلا ةيمهأو ةمئاقلا
 لورتبلا رورم روحم وه نيارلا  نورلا طخو . ةيكيرمألا تارامتسالا اهيف اب
 كلبسملا ماخلا ثلث نم رثكأ جلاعت ىلا ريركتلا لماعم نإ . ةيبرغلا ابروأ ىف

 نيبو هورسلرإكو جروبسارتسا ةقطنم نيب عقت ةراقلا برغ ىف ةتسلا نادلبلا

 ةنزاوم ةوق تناك ىلا نيلرب ىف ةيسوربلا ةيرادإلا زكارملا نأو . ( مادرتور ) سينرب
 نود اهناكم دكؤت ةيناملألا ىوقلل ةينانيرلا ةدعاقلا لعج ام مويلا ثفتخا دق

 ةوق لكب نلعت « ىساسأ لكشب نيارلا دالب نم اهنأ ايناملأ دكؤت ذإو . عزانم
 . ةيبروألا لودلا نم ةلود هنأ نع

 ةنراقملاب ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ةياب ذنمءامألل ةزفق ريكأ ايلاطيإ ثققح دقو
 ىضارالا درت ةلكشم ىف اه ةينلاب ةيرعرملا ةلعشلاو» ةيبرغلا ابروأ دالب عم

 نم. نآلا ىبح ىناعت تلاز ام ىلا ىضارألا كلت . اًنيعاتجاو اًنيداصتقا ةيمقلا

 تمت ىلا ةيسايسلا ةدحولا هل عضت مل ىذلاو هتفرع ىذلا ىلاصفنالا خي راثلا جئاتن

 اقع دادزت بونحباو لامشلا نيب ةوملا ترمتسادقف.ةيرهاظ ةياهن ىوس نورق ذنم
 ابروأ برغ لامش جذومن عبتي لامشلا ناك املاط « ةيناثلا ةيملاعلا ترحلا ىح

 رثكأ بوندبا ىلع قبطني ناك" اًهيِب«ةيددعلا ةيحانلا نم اهعم جمدني و ىعانصلا
 ىلاو « ىعامجالاو ىداصتقالا اهروطترخأت ىلا ةفلختملا ةقطاملا في رعت« رثكأف

 دقو . لامثلا حلاصل اهم ةيجاتنإلا ىوقلا عازتنال ةيحض تقولا سفن ق معقت



 ل

 لح ىلع ةرداق ريغ ايلاطيإ تناك املط « عضولا اذهل اجالع ةرجهلا تدب

 ةيمنت ىف اهقيرط ايلاطيإ تدجو ةيروطاربمإلا ماهوألا ةياب دعبو . اهلكاشم
 ىلع رداق تامدخلل داصتقا ءانبو « صصختلا نم ةيلاع ةجرد ىلع ةيعانص

 وه لامشلا ناك ىرخأ ةرمو . ةيكينكتلا تادعاسملا ىلع بلطلا ددعت ةهجاوم.

 ديحوتلا ق مهاس هنكلو « روطتلا نم'ديدخلا لكشلا اذه بعوتسا ىذلا

 مزاللا كلينكتلاو لاومألا سوعرل همبدقتب ةجودزم ةمهاسم ىَقلا ىداصتقالا

 « بونخبا ةيمنت ةكرشو بونخلا قودنص ءاشنإ ) تادعملاب توندلا ديوزتل
 ةلماعلا ديلا ضئاف نم ريبك ءزخل هصاصتمابو « ةهج نم (هرخآآ ىلإ « زميفسو

 : العب لمتكي مل عورشملا نإف ديكأتلابو . ىرخأ ةهج نم ةيبونملا ملاقألا ُّى

 دوجولاو « ىلبان ىف لماكلا ضظوتلا مدعل ةنمزملا ةلكشملا لثمةيدج لكاشم كانهف

 . ةيلقص ى دينعلا "'ايفاملأ دوجورارمتسا اهنع ربعي ةيلاب ةيعامجا لكايهل نيفدلا
 ةي .هلقإلا ةيمذتلا لاجمىف هزاجنإ مث ام ةيمهأ نم للقي نأ نكمي ال اذه: لك نكلو
 مادختتسا عيطتستال ايلاطيإف كلذعمو .ةيعانصلا فئاظولا داجيإ لا ىف تاذلابو

 ىه امع ةعفترم ١44٠ ىبح تناك ديلاوملا ةبوصخخ نأو ةصاخ « ةلماعلا اهدي لك
 ةرجحلا تلاز امو . ةيتفلا ةلماعلا ىوقلا نم لئاه ضرع دوجو ىف ببست ام «نآلا هيلع

 « اسنرف) ةيساسأ ةفيصب ايروأىلإ مويلا مت اهنكلو . اًنيرورض ًارمأ ةتقؤملاوأ ةمئادلا

 لامع ةرجه ىلع ةرصاق دعت .مل ىهو ارلجنإو لب « ادنلوه «ارسيوس « اينامأ
 . نيلهؤملا لامعلا نم ًاديازتم ًأددع مضت تحبصأ لب قرطلا دييشتو مجانا

 . وقلا جاتنإلا نم درفلا 000 ١957 2« 195/8 ىتاع نيبو

 ظوحلم ءوده نم ىسنرفلاو ىناملألاو ىزيلجنإلا داصتقالاه يف ىناعي ىذلا تقولا ىو

 .ةدايزلا تحوارت دقو . دوعصللديدشلا هليم ىلاطيإلا داصتقالا لصاوي. 144٠ نم

 , 1957و ١969 حباع ايف //8و 5" نيب: ىوقلا لخدلا ىق ةيونسلا

 ىعانصلا لخخبلا عافترا عم ىعارزلا لخدلا عفتراو ةماع ةرهاظ ةدايزلا تحبصأو

 )١( (برعملا) 2 . ةميدق ةيخيرات لوصأ تاذ ةيزس ةيمارجإ ةباصع : ايفاملأ ٠



16١ 

 لالخ ةيجاتنإلا ةقاطلا نم ةيمهألا ةغلابلا تارامتسالا تدازو . هنم عرسأب لب

 ندم ىف ) تايواهكورتبلاو لورتبلا ريركت لاجم ىف ةصاخو ىراخلا دقعلا رافنا 
 رشع ىدم ق ثلثلا ةبسنب مادختسالا دازو ( يزيدنرب - ىرات - ازوكاريس

 اهتاجتنم اهيف عيبتلل ةصاخ ةيجراخ قاوسأ ىلإ جاتحت ايلاطيإ نكلو .. تاونس
 لمعلا قمحب ةملءاعلا اهدي ضئافل بلاطت ىهو .راعسألا ةعفترملا ةيعانصلاو ةيعارزلا

 متملاو اهماجتنم كالبساو اهنرايزل نيحئاسلا وعدت ايلاطيإو. . ةرواجملا دالبلاب
 ديلاقتلا تبلغت دقو . ةيبروآلا لودلا دادعى مزحب اهسفن عبضت اهنإ . اهنامدخي

 نإ . بونحلا ىف ةدئاسلا ضيبألا رحبلا ديلاقت ىلع لامشلا ىف ةدئاسلا ةيراقلا

 وناليمو اوتجو وتيروت ىف رادت لامعألا نكلو « ةيسايسلا ةمصاعلا ىه امور .

 ةيرامعتسا تارماغمل ًاردصم راحبلا دايترا ىف ةيدنلوملا ديلاقتلا تناك دقل

 نم ةيئانئتسا ةجرد ىلع بيلاسأب ةيدنلوملا دنحلا لالغتسا لوح تزكرت ةفلتخم

 ةيناثلا ةيملاعلا برحلل ةيساقلا براجتلا دعب اهسفن ادنلوه تدجو دقو . ةيلاعفلا
 «مادرتور ةنيدم نم ءزج بي رختو ةمئاقلا تآشنملا ريمدتو ابيضارأ لالتحاو

 ةديدللا اينيغو انايخ ادع ايف اهني روطاربمإ نم ةمو رح اهسفن ادنلوه تدجو .
 ' ىملاعتامتخلل داصتقا مظنت : نيقش اذ ديدحلا ىداصتقالا هاجتالا حبصأف
 لالغتسال ةمزاح ةسايس ىلع-ديدخلا هاجتالا اذه دنتسيو . عينصتلاو ؛ ىدملا

 عضولا ايازم ملسو بئاص لكشب رمثتسي امك جاتنإلا يوت عيزوتو اهيضارأ
 مادرتور تضهن دقل . ريبكلا نيارلا قيرط بصم دنع ةيموقلا اهضرأل ارغحلا
 ىلا ةيرضحلا ةببحبا نإو .ىلروأ ءانيم لوأو ةيجذومت ةنيدم تحبضأو اهراثع نم

 ىاهالب ةرام مادرتسمأ ىلإ مادرتور نمو « لسجإ ىلإ « سام فين » نم دتمت
 تعاطتسا :ةيبحلا هذه :لامعألا ةرادإل ًازاهج مضتوةمسن نيبالم ةثالث ىلاوح اهو
 لدعم ىلعأ ادنلوهبو . ةرواجا دالبلا ىلع تالاجنا فلتع ى اهنامدخ ضرفت نأ

 ةبسنب اهناكس ددع .دازدقف ةيبرغلاابز وأ دالب عيمجل .ةبسنلاب ديلاولا ةبوصحلا
 ٠ / ىداصتقالا لوحتلل لثم عورأ ادنلوه تبرضو . ًاماع نيثالث ىدم ف .
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 لاغشألاك « لامعألا ضعبب مايقلل جراتلا نم ”الامع ىعدتست نأ اهيلع حبصأو

 قطانم ضعب رخأت مثرو . ةميدقلا « ةيزر ديوز » ةقطنم لالختساو ةيكيلورديملا

 اعافترا ةعفترم نيتيدنلوملا ةعانصلاو ةعارزلا ىف لمعلا ةيجاتنإ نإف « قرشلاو لامشلا

 . ةينفلا ةءافكلا نم ةجرد ىلعأب لكاشملا لك ةحباعم متو . ًاظوحلم

 نم دعبأ ىلإ بهذتف « ةريبك ةروصب ةيبروألا ةبلحلا رامغ ادنلوه لخدتو

 « سكولتبلا » ةعومجم اهعم نانؤكي نيذللا نيرخآلا نيدلبلا عم اهتاقالع قاطن

 لاجم نم ءادتبا نيدايملا ىش ىف ةيبنجأ ةسفانم هجاوت ىهو . ةرواجما دالبلاو لب

 تاجتتملا ةعانصو نفسلا ءانب ىح (سبليف ) ةقيقدلا ةيئابرهكلا تاعانصلا
 ةيئاذخلا تاجتتنملا ةلباعم ىو ةراجتلا ىف ةياغلل ةطشن ادنلوه تلاز امو , ةيوامكلا

 مظتنم لكشب اهيف ةيجاتنإلا ةقاطلا تداز دقو . ( رفلينوي ) راحبلا ءارو نم ةمداقلا

 ةنسلا ىف ديفتستس اهْنأ ديب « تاونس رشع ذنم ايونس:/ هو 4 نيب حوارتت ةبسنب
 مهأ دعت ىلا « « جننورج » ىف ىعيبطلا زاغلا عبانم لالغتسا ءدب نم ةلبقملا

 دروك اهزكرم ادناوه ,عدت تقولا سفن قو . ابروأ ىف ىعيبطلا زاغلإ عبانم
 . ةرواولا لودلل تامدخلل

 لضفأ ودبت 144٠ و 1941٠ ىئاع نيب ام ةرتفلا ىف اكيجلب فورظ تناكو

 ترو امك «٠ محفلا نم ةيوق دراوم دوجوب عتمتت تناك اهنآل !دنلوه فورظ نم

 ايحيردت اهتميق تطبه  لدابتلاو لقنلا دعاوق نمو ةيعانصلا تادعملا نم ةكرت

 ىحضأو ادنلوه زكرم نم بعصأ زكرم ىف مويلا اكيجلب تحبصأو .. اهمداقتل
 ةعانصلا تدغو . ىضاملا ىق بلطتي ناك امم رثكأ فلكتي اهيف محفلا لالختسا

 . ةلماعلا ديلا ىلإ اهيف لامعألا ضعب رقتفتو « ديدجتلا ىلإ جاتحت اهيف ةليقثلا

 ديدج نم تداع دقف برحلا ةادغ مادرتور رامد نم تدافأ ىلا « سرفنأ » امأ

 امكرح غلبتو . نيارلاو وكسإ ىرهت نيب اهقش مث ىلا ةانقلا مضر « عباتلا زكرم ىلإ.

 ةيساسألا زكارملا نم جربمسكلو اكيجلب لازت اف كلذ عسو - مادرتور ةكرح عير

 ىلاملاو ىكينكتلاو قارغتبا .عمجتلا' نم ًاعزج دعتو :. ةريبكلا ةيبروألا ةعانصلل
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 حلاصملا ضقانت نكلو . ايلافتسوو دنمالفلا ضوحب طيح ىذلا « محلا قاطنل

 . اًيدايق ًارود ادنلوه اهيف بعلت ىلا « سكولنبلا » لود لخاد ًاريبك لازي ال

 . ىبروألا راطإلا وه « عسوأ راطإ ف الإ تاضقانتلا هذه ىتخست نأ نكمي الو

 1451 ماعف كنرف رايلم 7908 غلابلا ىلامجإلا ىيقلا اهلحدب اسنرف لتحتو
 اينالأ ةيروهمجو ةدحتملا ةكلمملا دعب ابروأ تايداصتقا نيب ثلاثلا ناكملا

 « رمتسم ىداصتقا عسوت ةلاح ق ىهو . ( رايلم م٠٠ امهم لك ) ةيداحتالا

 ةينهملا تاعاطقلل ىواستملا ريغ مدقتلا نع جتني طسوتملا وأ ماعلا لدعملا نكلو

 ناكنإو « بوؤد لمع ىف لقألا ىلع تاونس رشع ذنم اسنرف رباثتو . ةفلتخما

 كلت ىلع ايجي ردت ىضقت ىبح ىداصتقالا لوحتلل « لاوحألا بلغأ ىف ًايعص

 ءافتخا روطتلا اذه بحصيو . ةسفانملا ىلع ةرداقلا ريغ اهداصتقا نم تاعاطقلا

 بترتي امم اهجامدإ متي وأ .؛ اًنيدح :ىداصتقالا اهزكرم ريتعي ىلا تاعورشملا
 تاعاطقلا نأ دجنف . تالاجلا بسح 00 زكرت ةيلمع ثودح هيلع

 تاعانصلا ضعب اهنيِب نمو تاعو رشملا مخضأ نم ددع لاحىأ ىلع اهلثمب ةمدقتملا

 تعفترا ىلا ةديدحلا تاعانصلا بناج ىلإ ىوق زكرك ظفتحت ىلا ةيديلقتلا

 ليقثلا نيدعتلاو بلصلا ةعانصك « كينكتلا روطت ببسب لوألا فوفصلا ىلإ

 (كنرف رايلع نع ديزي ام اهنم لك لامعأ عومجم غلب عيراشم ةعبرأ كانه )

 تغلب : اسنرف ىف ىربكلا تاكرشلا نم .اثالث ركذنو ) ةيوايكلا تاعانصلاو
 ىنشيو نابوج ناس ىبكرش ةعومجو « تارايلم 4 كنلوب نورلا ةكرش لامعأ
 « ءاب رهكلل ةماعلا ةكرشلا دعت ) ةيئاب رهكلا تاعانصلاو ( نيرايلم نم رثكأ

 عتمتيو (اسفرف ىف لوألا نيثالثلا تاعورشملا .نيب نم نوتسوه نوسموط ةكرش
 تاكرش نم سمح دعت ذإ : ةيلاملا ةمئاقلا ف ريبك لقثب لورتبلا لاجم ىف طاشنلا

 تعجلرت اذه لباقم ىفو اسنرف ىف ىلوألا تاعورشم ةرشعلا نيب نم لورتبلا

 « ةيعيلطلا » تاعانصلا هتققح ىذلا عيرسلا مدقتلامامأ ةريبك ةجردب جيسنلا ةعانص
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 لرتسلا توما ف ناكل ا ةناثك

 ابلحلا ابدتامرود -ا8

 ىلفسل | اب دامروف -
 ىاتيوج -؟.

 (بداب ءأرب لكذ ١

 تسلا ةكرتشملا قوسلا نادلب ىف.ىميلقإلا نيابتلا



 تكننوميب مو
 ايدرابمل »++
 ايدروجيل -»+
 كاعألا جيجرأ ناننوت مو
 ةيقدنبلا-:

 نايكوج ىسبش - لويزف -
 قامور ىفيبما

 ايماعسوت وم

 نيلوم -نورمأ -5
 اموينت ال - ؟اإ

 قفايبماك 18
 ليم ىو م -

 تاكليساب .ه.
 راب ال اك هذ

 ةئيبل مم ه6
 ابتيب درس مم

 هه ١

 درشلل ةيثلاب عاسنإلا

 . تلرتملا قولا ,ىطانعف

 درطلل ةبنلاب ئانيرلا طييوتم
 ايو

 1 ىمايٌملاض رلا ءاسلبرد هاا



 ليلا

 نيب نيسمحللاو ةعساتلا ةبترملا جيسنلا ةعانص ىف عورشم ربكأ لتحي ذإ « ًاريخأ
 كانهو . (1951 ماع ) نيناعلا ةبترملا عورشم ىناث لتحيو ةيسنرفلا تاعورشملا

 لالغتسالا قطانم ققحت ثيح ةعارزلل ىعانصلا روطتلا ف ظوحلم توافت ًاضيأ
 اهيب « ةعفترم ةيجاتنإ تالدعمو ًاريبك ًادئاع « ةثيدح تادعم ةدوزملاو « ركرملا

 ةيعامجاو ةيداصتقا ةمزأ ةتتفم اهبف تايكلملا تلاز ام ىلا قطانملا كلت ىلاعت
 اهدوس امو اهيف تارامتسالا صقن ببسب ةيكلملا ثتفت ةروطخ دادزتو . ةنماك

 . ةثيدحلا بيلاسألا نع ئطاخ موهفم نم
 « ريبك ىميلقإ توافت لكشف ةيداصتقالا ةيمنتلاو قسانتلا مدع سكعنيو

 نم أشن ىذلا نيابتلا « ىرخأ تالاح ف لدعيو « تالاح لا ضعب ىف دكؤي امم

 روطتلا رخأت وأ « اهرقفب تفرع ىلا قطانملاو اهانخب تفرع ىلا قطانملا نيب لبق

 اهسفن فييكت ةرورض هجاوت نأ قرشلاو لامشلا ف ةيعانصلا قطانملا ىلعف . اهف
 لئالد ةدع تدب دقو . ةديدحلا ةيداصتقالاو ةيكينكتلا فورظلا عم ىرخأ ةرم
 تالوحتلا ضعب تأرط دقو . خيشت تأدب دق ةيلاشلا ةقطنملا نأ ىلإ ريشت
 ةيميلقإ تاعمجت تنوكتو « ةيلامشلا ةقطنملا ىف طاشنلا هجوأ ىلع ةيلخادلا

 «روكسإ» رهن وحن بذجنت ةهج نم اهارن ذإ ةديدج ةيفارغج حمالم اهاطعأ امم
 ىرخأ ةهج نمو « ًارشابم ًاطابترا مادرتوربو نيارلاب نآلا ذنم ًاطبترم حبصأ ىذلا
 . (كركند ىف ) ةيلحاسلا بلصلا ةعانص وحن ىبنرفلا لامشلا دشت لماوع ىرف

 طقف بلصلا ةعانص ىلع ًاروصقم ىعانصلا نيروللا لظي نأ ناكمإلا ىف دعي ملو

 ْق محلتيو لصأتي ةيداصتقا ةقيرطي بلصلا جاتنإ هيف أدب ىذلا تقولا ىف

 هيلع بترتي امو ىسيرابلا عمجتلل ىمخضتلا وّملا قلقلا ريثي امثو . ىرخأ نكامأ
 ةرادإ 4 دادعإل ةمزاللا تاققفنلا مح ضت نم ) ةيعامجاو ةيداصتقا جئاتن نم

 ثدحأ داعبإل دوهحلا لذبت رضاحلا تقولا ىو ( ةصاخلاو ةماعلا تامدخلا

 كلذ لجس دقو . كرحتلل ةيلباق اهركأ تقولا سفن ى ىهو « هنع تاعانصلا
 : قرشلا بونكلبا وحن ىناثلاو ىتدألا نيسلا وحن لوألا : نيهاجتا ىف اًنيبسن ًاحاجن
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 مويلاو . بلألا فراشم ىلع ةعقاولا دالبلاو « لبونيرجو نويلو نوجيد“ ندم ىأ
 . ةيعيبطلا ةيفارخحلا فورظلا هل هتأيه ىذلا ريصملا غلب دق نورلا ىداو نأ ودبي

 ؟ةقطنملا ىف ئرجت ةديدخحلا تاعورشملاو ةيسيئرلا تالوحتلا نإف ىرخأ ةرابعبو

 غارفلا دادزي اذه لباقم ىو  نيرلا روحم هاجت ىأ. « اسنرف نم « ةيبروألا

 . بونحلاو طسولاو برغلا قطانم نم زبكألا ءزحلا ىف ةحوخيشلا دادزتو ىداصتقالا

 ىلع حاتفنا نم هب رشبي امو ىلاخلا روطتلا اهدلوي ىلا لكاشملا لقأ اذه سبلو

 قسانتلا مدعنم هارن اف ىرخألا لماوعلا نع رظنلاانفصاذإو ء ىبروأ داصتقا

 ء ىلا ضعب هبشي « ىبرغلا ىونحلاو ىبرغلا اهفيصن نيب و اهلامشو اسنرف قرش نيب
 ىلإ قرشلا نم ليملل ةيداحتالا اينامأ ةيروهمج ىق ةيسيئرلا تاطاشنلا هاجتا

 طحخلاو قرشلاو لامثلا» سيراب ةقطنم وحن شمكنت ذإ اسنرف نكلو . برغلا
 نم ضعبلو ةليوطلا ةيرحبلا اههجاول اهرهظ ريدت امنإ نورلا رب“ همسي ىذلا
 . اهب ناهتسي ال ىلا ةيعارزلا اهتاقاط

 0# #خ *

 ةيداصتقالا مارتللا ضرألا نم عون دوجو نأشلا اذه ىف ًارود بعل امبرو

 لاغتربلا» كرف رايلم؛ ١ غلبي ىذلا وقلا اهلخدب اينابسأ كانهف. سناربلا ءارو ايف
 انهو . ةيعانصلالودلا عم ةنراقملا نالمحتت ال ناتلود امهو تارايلم ٠١ اهلخدب

 . لاغتربلا ىف ٠6٠١ ىلإو ايفابسأ ق كنرف ٠٠*١7 ىلإ درفلا بيصن ضفخني
 ةفصب اينولاطق ىو ىاكسب قو ايروتسأ ةقطنم ىف ةقيرعلا تاعانصلا دوجو مرو

 بيسو . ءىش لكف ًارخأتم أ انوا ام ايربيإ ةريزج هيش نإف « ةصاخ

 ةقطنملا كلت لظن « ىبنجألا لاملا سأر لبق نم ةرطيسلا تايلمعل رركتملا اهضرعت
 اهلكايه اهتلعج دقو . تقولا سفن ىف اًنيداصتقا فلختمو رهدلا هيلع ىنع دلبك
 ةيرود ةفصبو . ابروأ ىف !ًاشو ًاقيتع ادلب ىداصتقالا اهفعض كلذكو ةيعامجالا
 ىنجألا لاملا سأرل ةوعدلا ىدص اهيف ددرتيو « تارامتسالا نم ةجوم اهرمغت
 هذه ةيعامجالا اهلكايه دمخت ام ناعرس نكلو « ظاقيتسالاب رشبي رمألا نأكو



 ١م

 ىلع تلبقأ دق اهنأب رخفت اينابسأ ثذحأ تاونس عضب ذنمو . تاصاهرإلا

 ابلاغ اهفلك اًنيعينصت ًآدهج ةموكحلا تلذب دقف . اهروطت ىف ةديدج ةلحرم
 كلذ دعب تذفن مث ( تاونس سم نم لقأ ىف نيترم اتيزيبلا ةميق تطبه ذإ)
 ىداصتقالا وعلا لش امتتلمعلاديدج ضيفختي اهتحتتفا رارقتسالا ةداعإل ةطح

 دقو . ةيبنجألا تارامتسالل ةديدج ةوعد تهجو ىرخأ ةرم هيف ةايحلا ثعبلو

 . ةيبناحلا تارامتسالل ةمئالم ًاصرف دجوي ىذلا شامكنالا رطخخ نم اينابسأ ديفتست
 . ًاضيأ ابروألو لب اكيرمألةبسنلاب فيلاكتلا ظهاب اكيرش ريتعي دلبلا اذه نكلو

 : ةيبروألا تايظنتلا (ب)

 ةفلتحملا تانايكلا نيب ةكراشملاو قيسنتلا مايق ضرتعت ةددعتم تاب وعص كانه

 « لدابتلا طيسبت ةرورض ىلع ًاعيمج ةيبرغلا ابروأ لود نيب ٌقدبملا قافتالا م
 ماظن راطإى « صاخلاا هدادعتسا بسح دلي لك ىف صصختلا نم عون مايقو

 وه تاداحتالا ربكأو . ىميلقإلا وأ ىوقلا نزاوتلا مدع اهني ضيوعتلل ضيرع
 ةئيهلا : ىمست ءدبلا قتناكو 0.5.0.2. ةيمنتلاو نواعتلل ةيداصتقالا ةئيملا

 دعب تسسأت دقو . ١9537 ماع اهمساريختو 0.2.0.8. ىداصتقالا نواعتلل ةيبروألا

 تاعوفدملا داحتا قيرط نع ىراجتلا لدابتلا ليهستل ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

 ةئيملا ىلع نأ اك  ةصاقملا قودنص ةفيظوب موقي ىذلا ىلر وألا اتاك

 ىكينكتلا نواعتلا ةطساوب ةينعملا دالبلا زئوطت عيجشت ةيمنتلاو نواعتلل ةيداصتقالا

 ىدقتنلا اهلالقتساب ظفتحتر خآ بناج نم اهنكلو .'”ايناطي رباهيف كرتشتو. ىملعلاو

 . ( ىبيلرتسإلا ةقطنم ) ثلونموكلا دالب عم

 - ئوس اهلعحي ال اهئازجأ توافتو ةعومجملا هذه قاطن .عاستا نأ رهظ دقو

 اسفلاو ةرسيوسو ادنلوهو جريمسكلو اكيجلبو ادنلريإو ىمظعلا ايناطيرب مه ءاضعألا )١(
 ناثويلاو لاغتربلاو اينايسأو ادنلنفو ادنلسيإ و كرمتادلاو جيو رألاو ديوسلاو ةيداحتالا ايناملأ ةيروهمجو
 ْ . اسنرفو ايلاطيإو ايكرتو
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 زجاوح ا ضيفختو اهالدابم باسح جهانملا سفن مدختست نادلبلا نم ةعومج
 . « ىربكلا رخلا لدابتلا ةقطنم ١ ةرابع تءاج انه نمو . ةيكرمخلا

 «لود عبس نمرحلا لدابتلا داحتا ىمظعلا ايناطيرب تلكش ةرتفب كلذ دعبو

 جيبورلا « ةيناطيربلا رزحلا ىلع ةوالع مضيو يرغصلا رحلا لدابتلا ةقطنع ىع“

 ١95٠0(. ) لاغتربلاو  ارسيوسو اسعلاو كرامتادلاو ديوسلاو

 لدابتلل - درجم نآلا ىبح زواجت ىذلا جيمدلل ديحولا لكشلا نكلو

 ايروأ موأ «ةكرشملا .قوسلا د وأ «ةيبروألا ةيداصتقالا ةعومجلا وره ىراجتلا

 ةيبروألا ةعامجلا تاصاصتخا عيسوتل ةجيتن تأشن ىلا « لود تسلا

 لصألا ىف فدبستةيبروألا بلصلاو محفلا ةعامج تناكو . 0.8.0.8 بلصلإلو

 ًازيكرت ةزكرملا رهورلا قوس روهظ ىدافت عم بلصلاو محفلا قوس نيوكت ةداعإ
 انفرع ىلا كلتك ء نزاوتلا مخي ناطغا نم هيلع بترتي امو « ىرخأ ةرم ًاقئاف

 لدابتلا ةيرح ةعومجملا كلت تقلطأو . ةيناثلا ةيملاعلا برا لبق ةئيسلا اهراثآ

 . ةليقثلا بلصلا تاجتنمو بلصلاو رهزلاو مالا نداعملاو كوكلاو مجدل ةبسبلاب
 قفنأو . اهديدجت وأ ةثيدحلا ةيداصتقالا تاسسؤملا نع ىلختتلا منا نم حبصأو

 ةسفانملا ىلع ًارداق نوكيل « ةمخضلاتارامتسالا ىلع ءاضعألا دالبلا نم دلب لك

 بلصلا ةعانص بيلاسأ ديدجت ىف ةريبك ةمهاسم ةيكيرمألا ضورقلا تمهاسو

 . 1918 ماع ىف هيلع تناك امع ةيجاتنإلا امتاقاط تفعاضتف ةيبروألا

 رمألا ناكو 946١ا/ عسرام 75 ىف ةكرتشملا قوسلا تميقأ امور ةدهاعمبو

 « هنادلب نيب لدابتلا قوعي ام ءاغلإ نمضتي ىكرمج .داحتا ةماقإب الوأ قلعتي
 « ىرخألا ماعلا نادلب عم ةراجتتا ى ةكراشم مظن عابتا ىلع ةدهاعملا تصن اك

 ىلع ةنس ةرشع ار ىف اًنيئاهن تسلا لودلا نيب ةيكرمجلا موسرلا ءاغلإ بجوتو

 نم ىهتنتو « ةدهاعملا ىلع عيقوتلا ذنم أدبت « رثكألا ىلع ةنس ةرشع سخو لقألا

 ىلع ءاغلإلا اذه متي نأ ىغبنيو . 197/5 1954 ىئاع نيب ايف أدبملا ةيحاف

 قافتا ىأ دقع زوجي الو«( / 5٠ ثلاثلاو 39١ امهم لك ناضيفخت ) تاعفد
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 تسلا قيرط نع لكاشملا لك جلاعتف « قوسلا لود نم ددع نيب قاوسألا لوح
 هب تبلاط طرش اذهو ١ لامعلا لاقتنا ةيرح ىلع ةدهاعملا صنتو . ةعمتجم لود

 .تايناكمإلا عيمجتو ةيداصتقالا ةسايسلا قيسنتو (ديدحتلا هجو ىلع ايلاطيإ

 نسحأبو ةرثف رصقأ ى تابوعص قالت ىلا تاعورشملا ليوحت نمضت ىتلا

 « ةيجولونكتلا تارييغتلا عم معالتن ثيحب ةلماعلا ديلل ىهملا ليهأتلا ةداعإ وأ ) قرطلا

 قو . ةفلختملا نادلبلا ةدعاسمل ةيعامج ةيسايسو ةكرتشم ةيعارز ةسايس عابتاو
 « ةكرتشملا قوسلا لخئاد لاومألا سوءر لاقتنا ةيرح تسلا لودلا تررق 8

 ىضقت ىلا ةدرطملا تاءارجإلا نم ةلسلسب الإ عقاولا ىف رفوتي نل ىذلا رمآلا
 ةيبيرضلا دويقلا عيمج ىلعو دقنلا ليوحت ىلع ةباقر لك ىلع ةطسون» ةريف

 ةكرتشملا قوسللو . تارامتسالاو لاومألا سوعر لاقتنا قوعت ىلا ةيرادإلاو

 ءار زولا سلجمو ةيذيفنتلا اهنخب الو « ةلود لك ةموكح نع ةلقتسملا اهئاسسؤم

 . ةصاخ ةمكحتو ةيبروأ ةينالرب ةيعمجو
 لاومألا رامتسا لهست نأ ةيبروألا ةيداصتقالا ةعامجلا فادهأ نمو

 1459 ماع ىإ 1481 ماع نمتارامتسالا هذه تداز دقو . ابروأ ىف ةيكيرمألا

 : ىلآلا لودحللا بسح ةعزو٠ رالود رايلم ؟,١ ىلإ نييالم 8٠١ نم

 (9١١١مو ىلإ 14017 نم ةكرتشملا قوسلا نادلب ىف ةصاخلا ةيكيرمألا تاراؤتسالا

 [1 ا5١ه8 | هال 5١؟هه | 6

 الاهأ 155 مسبب | م١ ةيبرغلا اينالأ
 املأ 0م 4"١ | هوه | جريمسكل لكلب

 «نالا| ه5 ا مل | مالك | اسئرف
 || ا هال مْ ايلاطيإ
 ,؟44] ١7و |١١5١ 6 ادتلوه

 1194| /١94١ ال١5 | مى عو مجللا

 )١( ماعلا ةيابن ىف ىلامجإلا عضولا .



 لحلو

 قوسلا ىف ىربكلا ةكيرمألا تاكرشلا روذج دادتما نع ةلثمألا ضعب

 ةكرشو ًاعرف سروعت ىد تنوبدثتسسأ : ايناملأق : ةيوامكلا ةعانصلا : ةكرتشملا

 ءايميك 8 ةكرشو« ةيوامكلا تاعانصلا ءانبل © ج . !نيلتخاس و عم ةكر

 اهعرف قيرط ىلع طاطملل ةدحتملاتايالولا ةكرشو « ةمهاسملا 6« تنمجيب

 توينوي و تأشنأ : اكيجلب قو . 6 رياب )عم قافتالابو 6 تايوامكلا كوتاجنان »

 ة وكومأو مانيوكو 15 « ةمهاسم ةكرش لورتبلا تاقتشمل ةيوامكلا ةكرشلا 6 ديبراك

 واد و تماقأ : اسنرف قو . «انايدنا فوأليوأ دردناتسا» نمىوامك عرف ىهو

 ةكرش : « ىييشب 9 ةكرش عم كارتشالاب ىرسي وسلا اهعرف قيرط نع ةيوامكلا
 « « نيجوأ » عم كارتشالاب طاطمال « ةدحتملا تايالولا ةكرشو «ىوايكلا كتسالبلا

 ةكرش دوسألا محفلل ةيسنرفلا ةكرشلا ةيراقلا حفلا ةكرشو مويلو رتب سبليف تسسأو
 نوينوي » تنوك : ايلاطيإ قو . خلإ ©« توباك . ل ىرف دوج » ةكرشو «ةيهاسم

 قيلوأ :تسسأو 6 م . ش .نيليس ةكرش ؛« نوسدإ 0 عم كاريشالاب 6 ديب راك

 ةيوامكلا « و اد »١تأشنأو « اكنايمور كوت اجن انو ةكرش اكنايمور عم « نوسيئام

 شردوج ف . ل نوك ٠ ادنلوه فو . « انايليتأ اكيميكواد و وه اعرف
 تاعانصلل ف . ن ىه ةديدج ةكرش ىدو رتستنرك ىيمحلا عم كارتشالاب

 ًارييك ًاعنصم © سرومين ىد تفوبيد » أشنأو شردوج ةدحتملا . ك . .١ ةيوايكلا

 . «تدثرد رود ١ ىق ةيعانصلا طا

 سكدنب » داحتا دقع اينالأ ى : ةيكيناكيملاو ةيئابرهكلا تاءاشنإلا

 ًاقافتا « اكريمأ فوأ نشيروب روك و يدارو ١ ( سكدلت)« نكنوفلتو نشيروبروك

 خيرتيه ) ىلع رطيسيو « « ىنابموك دناريد نوج « « زتم » عنصم عم عينصتلل
 ف م ١١ مساب اعرف « ىردنوف دنآ نيشام ناكريم أ )و ثسسأو « 26ج ا اززال

 . م . ١١ ةيناملآلا ةكرشلا ةيرحبلاو ناريطلاتاجتنم ةكرش تسسأو . « دنالشتيود

 كارتشالاب ءاب رهكلل ةيلودلا سواهجنتسو ةكرش تماقأ اكيجلب ىو . « ةمهاسملا د

 رندراج » نوكو « نييلام ىف ًاعنصم « نشيروبروك ىدنروب رابساج شرو عم



 ل
 شيرويروك نيامروبتو » 6 لفيفو جرب » ةكرش عم ( مو ةروسنوك) ًاداحتا «رفينو
 ةئيدم ف ( تاءاشنإلا شرو » ةكرش لإ « كنات نوينود ٠ تللستو جرب ةنيدم َْق

 ف ىدنروب كرتشا اسنرف قو  ةمهاسملا رفارج ةكرش مسا تذختاو كوربليف

 ةكرش نيوكتل « لانيبال كيناكيم نوي زسيسي رب 9 ةكرشل عباتلا ى . ج  س
 هتبسسأو « كل سرب ةكرشب حلاصم 6 فاركريإ دتينوي ةكرشلو « ةمهاسملا ىدئورب
 ,سسأو « ابروأل ةيئابرهكلا سواهجنتس عرف ءابرهكلل ةيلودلا سواهجنتسو
 ةكرش ىابموك دناريو ج سسأو . نوسوالك كالب ةكرش رومتياوهدنآ نوسراب
 ةعارزال ةيراقلا ةكرشلا لام سأر ةيبلغأ ىلع رطيست ىلا ةيسنرفلا « ريد نوج و

 .تالآلا عيمجتو ةعانصل ًاعنصم ىدنامرون ةقطنموف زجروب ماقأو . ةيكيناكيملا

 '. « رفودناف ١ ىف ةيكيناكيملا تآشنملا ةكرش ةرادإ زرم لاش سيلأ لوتو . ةبساحلا

 ج . . ى ةعومجم عم هاكريمأ فوأ نشيروبروك ويدار ٠» سسأ ايلاطيإ فو
 ى ترقتساو . ةيبونبا ملاقألا ىف ةينورتكلإلا تاودألا جتنت عناصم ةيلاطيإلا
 ادنلوه قو « ب . ى. اس » ةدعاسمب « ىردنوفدنا نيشام اكريمأ » ايلاطيإ
 ةزهجألا ةعانص ةكرش « كيرثكلا لارتج ١تأشنأ سبليف ةكرش زكرم ةناتم ُُض
 . اهريغو . ف . ن ةينوركلإلا

 ةكرتشملا قوسلا ءاشنإ ذنم ابروأ ىف ةديدحلا ةيكيرمألا تاسسؤملا
 ) ةينهملا تاعاطقلا بسح )

 ادنلوه

 يس ل | ماش ميس شيمي ]| سس س٠٠ ب سس[ يملا

 ذب 14 1١ 1١ 7 ةيوامكلا تاعانمصلا
 1 ١س ١س 5١ | ةيكيناكيملا تاءاشنإلا
 7 37 0 8 | ةيئابرهكلاتاءاشنإلا
 5 ه وإ لقنلا لئاسو
 لن 1 15 ١" تاعونم

 هه هب | 407 0 عورفلا لك عومجم

 . ايكيرمأ ًاعورشم 4 الإ ىمظعلا ايناطيرب ىف أشني مل تّقولا سفن فو (1)



 لي

 اهتاقاط ممعدتل ةيكيرمألا تارامتسالا ىلعتسلا لودلا دمتعت ركام قطنمبو

 ةدحنملا تايالولل ةبسنلاب لضفأ ًاعضو اهل حيتي ىوتسم ىلإ لصتلو ةيجاتنإلا
 كاراشاب الإاهغولب نكي ال ةجيتنلا هذه نكلو . تقولا سفن ىف ىبييفوسلاداحتالاو

 نأو . رحلا لدابتلل ريغصلا داحتالا دالب كارتشا ىلاتلابو « ىمظعلا ايناطيرب
 تاينيتسلا ةيادب ىف ةيبروألا نوئشلا ىلع نايغطت نيتللا نيتيساسألا نيتلكشملا
 ةصاخلا ) امور ةدهاعم ذيفنتو ةكرتشملا قوسلا ىف ىمظعلا ايناطيرب لوخخد ىه

 تاجتتنملا ةراجت لاجم ىف ةصاخو تاب وعصلا قالت ىلا ( ةيكرمحلا'ةفي رعتلا ضيفختب
  ًاضيأ ةيسنرفلا ةعارزلا ام دح- ىلإو  ةيناملألا ةعارزلا نأل كلذو . ةيعارزلا

 . ةكرتشملا قوسلل ىرخألا نادلبلا ىف ةعارزال ةبسنلاب فيعض زكرم ىف



 قاثلالصفلا

 رطتيوألا قشلاو رطّشوتلرحبلاموحم
 لو رببلاو ةيب رعلا ةدحولا

 هب طيحتف مويلا امأ . هتاذ رضحتملا ملاعلا وه طسيتملا رحبلا ناك ىضم ايف

 . نايحألا ,ظعم ىف ىعامج-الاو لب ىداصتقالاو ىكينكتلا اهروطت ىف ةرخأتم دالب
 تاعورشملا ءاشنإحورو ةيداصتقالا ةردابلا تلقتنا ىربكلا تافاشتكالا دعبو

 لظو . ءىش لك نم امور طسوتملا رحبلا لعج ام « ابروأ برغ لامش ىلإ
 بونج ىف وأ « ىلاطيإلا بوثحلا وأ « اينابسأ ىف ءاوس ةيلابلا ىضاملا اياقبل أجلم
 . برغملا ىف وأ « ايسال ىلرغلا لحاسلا ىلع وأ « ابروأ ىف ناقلبلا ةريزج هبش

 ابروأ ىف . ةيخيراتلا قباوسلا سفن نع ردصي ال فلختلا ىف ىقالتلا اذه نكلو
 اهيلع تناك ىلا روطتلا نم ةلاحلا سفن ىف تدمجت تايداصتقاب رمألا قلعتي

 . ةعرسلا ةديازتم ةيليوحت تايلمع ىف ةراقلا ةيقب ةيعانصلا ةروثلا تفرج امدنع

 اهم تفرتغا نأ طسوتملا رحبلا ضوح نم ةيبروألا قطانملا رقف نم داز اميو
 | . عينصتلا ةيامع اهيف ىرجت ىلا ملاقألا حلاصل لاجرلاو تاورثلا

 طسوألاو ىندألا قرشلاو برغملا دالب تدجي ةفلتخم ةيخيرات تاروطت دعبو

 ةضفخنم ةيئادب ةعارز : ىعامجالا سؤبلاو فلختلا نم ةلاح ىف ًاعيمج ابسفن

 قارجميد طغضو ء عينصتلا ىف رخأتو « تادعملا ىف رقف « ةيجاتنإلاو دئاعلا

 ىتاعت ىبلا ةيئادبلا ةينكسلا قطانملا رثاكتب ًايوحصم ندملا ف محضنو « ديازتم

 . فظوتلا ىف نمزم صقن نم
 ىث طسوتملا رحبلل قيرفألاو ىويسألا نيلحاسلا ىلع ةعقاولا دالبلا كرتشتو

 ةيموقلا قئاقحلا لمشي مالسإلا نكلو . مالسإلا ىأ « ةفاقثلا ىفو ةينيدلا ديلاقتلا

 الحان
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 سداسلا نرقلا ىف طسوتملا رحبلا ضوح ىلع ترطيس ىلا ايكرت اهيف : ةفلتخلا

 برحلا ةيابن ىف ةيلك ىبتختل « اًنيجيردت ككفتت اهي روطاربمإ تأدب ىتلاو« رشع

 ى سرفلاو ناجيبرذأ ىف كرتلا ) نينيابتملا ناكسلا تاذ ناريإو « لوألا ةيملاعلا

 دالبلل ةبسنلاب جراوحلا نم نادعي نادلبلا ناذهو -( بونخلا ىف برعلاو طسولا

 كانه مث . (ةعيشلا نم نييناريإلا نم ىمظعلا ةيبلاغلاف ) ىرخألا ةيمالسإلا

 ةيغرو ةئيعم ةيسايس ةيب رعلا ةدحولا ىبعت امردقب ةيب رع ابنأي فصوت ىلا دالبلا

 كلت لمشتو . ىرصنعلا ءاقنلا ديكأت نع ًاريبعت اهنم ريكأ نماضتلا ىف ةحضاو
 طيحملا ىلإ دتمتو ( بيصحلا لالحلا ) دالبو ةيلصألا ةيب رعلا ةريزحلا ةيبرعلا دالبلا
 اهضعب نع ةيمالسإلا دالبلا فلتختو . ةعيدقلا ربربلا دالبو رصمب ةرام ىسلطألا

 ةرشع ىلع ديزي ام ىلإ دتع ىذلا ىوقلا اهخيراتو اهنيوكت ببسب طقف سيل ضعبلا

 ىأ رصاعملا خيراتلا ىلإ اهب تلخد ىلا ة ةقيرطلا ببسي ًاضيأ نكلو « نورق

 .نيرشعلا نرقلا ةيادبو رشع عساتلا نرقلا لالخ ةيعانصلا لودلا عم اهماقالع ةعيبط

 ةيعاطقإلا لكايملا ىلع فيفط رييغت أرط ثيح ةياغلت ًاقيتع ادلب ناريإ تلظ دقف

 تدرج ىلا ايكرت امأ . ةيقيقح اهنه رثكأ ةيرظنلاو ةيئزحلا تاحالصإلا لضفب
 لاك قطصم دهع ىف لوحتت تأدب دقف ©« 1419 ىف ةشحلا اهني روطاربمإ نم
 ىلا ةيعامجالا لكايملا نمصلختلا ف ةبوعص دجت اهكلو «ةئيدح ةلود ىلإ

 لودلا نم طسوألاو ىتدألا نيقرشلا ىف ةكرحملا ةلتكلا نوكتتو . للشلاب اهباصأ

 . ةيسايسلاو ةيجولويديألا اهدايقب فرتعت اهلعج ىلإ رصم ىعست ىلا ةيبرعلا
 1-9١11517ه1" نم دقعلا لالخ ةيرامعتسالا ةيعبتلا ةلاح نم برغملا جرخ دقو

 ةلحرملا ىلإ ىدؤملا قيرطلا نع ثحببي هنكلو ةيبررعلا دالبلا عم هنماضت نلعأو
 ةددعتملا تابوعصلا مغر اذهو « ىتاذلا وه هكسامت ىأ « نماضتلا اذهل لوألا

 . اهاطختي نأ هيلع بجي ىلا

 : ةيسايسلا ةيفارغخلا رظن ةهجو نم لودلا نم تاعومجم عبرأ كانهو
 ؛ ايكرتو ناريإ ىأ « ةيبرعلا ريغ ةيمالسإلا ةيموقلا لودلا مضت ىلا كلت



 لذي

 . ىلدألاو طسوألا نيقرشلا ىف ةيبرعلا دالبلا مضت ىلا كلت

 ليلكألا قيرط نع ةقباسلا .ةعومجملاب طبترت ىلاو برغملا مضت ىلا كلت
 ايبيلل ىلحاسلا

 ءابماكم ابيلع ةيبرعلا دالبلا ركنتةدحاو ةلود وس ةعبارلا ةعومجملا مضت الو

 . ةينويهصلا ةكرملا اهتأشنأ ىلا ليئارسإ ةلود ىهو

 ىوثسم ىلع تافالخحلا نم ىرخأ ةعومجم ردصتي ىسايسلا ددعتلا اذه نإ

 اهتزهجأ دجوت ىبلا ىريكلا ةيلودلا حلاصملا عامطأل هرودب ضرعتي هنكلو « رغصأ

 طسوتملا رحبلا ناك دلو . ةيلامثلا اكيرمأو ابروأ ىف ةيعانصلا دالبلا ىف ةيدايقلا

 ريبكلا روحملا نالثمي ٠*197 ماع ىحو رشع مساتلا نرقلا ىف سيوسلا ةانقو

 نم ةريبك ةجرد ىلع تاجتنم هب رمن ىذلاو ةعونتملا ةيرامعتسالا ةراجتلل
 ىصقألا قرشلا نم مداقلا ريدصقلاو طاطملاو ريرحلاو لباوتلا نم « فالتخالا

 ايسيقؤدنإ نم ةيتيزلا داوملاو « اهدوحلو رقشخدم دولج ىلإ « ايسآ قرش بونجو
 ةجردلاب لورتبلا تالقانل ًاقيرط سيوسلا ةانقو طسوتملا رحبلا حبصأ مث « دنهلاو

 قيرط نع ةيادبلا عف كلذ ناكو . كلذ ىلع رمألا رصتقي نأ داكو لب ىلوألا

 ةانق قيرط نع مث « قارعلا لورتب لبقتست تناك ىلا (2١ تنافيللا طوطخ )

 ىلإو « لورعبال ةيناطيربلا ةكرشلا تالقان ةيادبلا ىف اهمدختسا ىلاو سيوسلا
 اذه نإف كلذ ىلع ةو العو . ىسرافلا جيلخلا ىلع ةيئاريإلا ىناوملا ىف أبعت تناك

 ايبيل لورتب هيلع لقني ىذلا ىبونملا ىلامشلا رمملا مويلا مضي د حبصأ دق قيرطلا

 لقن ةلومح تناك 1970 قو . (ءارخصلا زاغ هيلع 0 ءارحصلاو
 تعفترا دقف مويلا امأ «. نط نويلم نيرشع نع لقت طسوتملا رحبلا ىف لورتبلا

 لماعما ف اهفصن نم برقي ام ريركت نكميو . نط نويلم ٠٠١ ىلع ديزي ام ىلإ
 . طسوتملا رحبلا ىلاوعب ةعقاولا

 ةينيطئطسقلاك ايكرتل ةعضاخ تناك ىلا ةيراجتلا طستملا رحبلا فاوم ىلع قلطأ مسا(

 (برعملا ) . هرخآ ىلإ سلبارطو ةيردنكسإلاو تو ريب و كينولاسو



 ل

 تاقالع اهيف امب تاقالعلاو كينكتلاو لامعألا نم ًادقعم ًابيكرت لورتبلا مقيو

 ةكرحلا ىلع ةردق ىعانصلا داصتقالا عاونأ دشأ لكاشمو لاكشأب ًاطبترم « ةيعبتلا

 تارورضلا اهبف رطيست « ةياغلل ةميدقلا دالبلا نم ىعيبط راطإبو « ةبراضملاو

 فال ذنم ةدوجوملا ةايحلاو لمعلا تالدعم ىلع ةديدشلا ةيعيبطلا تايمتحلاو

 . ةلدتعملا ةقطنملل ةلحاقلا فارطألا ىلع عقت برغملاو « قرشملا دالبف . نينسلا

 نكلو اهبلغأ ىف ةيراع ىهو لابخا اه « ةفورعملا ثالثلا قطانملا اهيف رركتتو
 حوفسلاو « ةليوط تافاسم ىلع راجحألا نيب اهءاذغ اهيف دجت زعاملاو فارخلا

 لوهسلا مث « ةينيطلا ةبرتلانم ةريغص تاحاسم دجوت دق اهدادتما ىلعو ةضفخنملا

 ىلا ناعيقلاو « بلصلا حمقلاو ريعشلا ىأ « بوبحلا ومنت ثيح ةفاخلا ةريغصلا

 , .تايمحلاو تاناّضيفلل ضرعتت ىلا ةيرهلا لوهسلاو « تاعقنتسملا اهب دجوت

 . ىعارزلا راهدزالا « ىرلا ةطساوب « ريثي نأ ىرشبلا نفلا عيطتسي ثيحم نكلو

 راجشأ نم « ةرضحلا ةرازغ عم نيعرازملا سؤب ضراعتي ام ابلاغ قطانملا كلت قو

 لك ىف عقدم رقف ىف شيعي حالفلا نأ كلذ « بوبحلاو تاوارضحلاو ةهكافلا
 هيلع نإف « (2١7 ستي ) ةكراشملاب ًاعرازموأ اًثيعارز الماع ناك ءاوسف . ناكم
 _ دخأت ماعلا لاوطو ماعلا ف كنرف ٠١ نع لقي غلبم دودح ىف هترسأ لوعي نأ

 ناك ىضاملا ىف ةورلل ديحولا ردصملا نأ ريغ . هفورظ ريغتت ملو . هقانخب ةعاجمل
 نوشيعي نيذلا عاتصلاو راجتلا هيلع اهضرفي ناك ىلا تاعاطقتسالاو ىراقعلا عيرلا

 . لورتبلا نم عبنت ةورتلاف مويلا امأ « دالبلا»و ضرألا ةداس لظ ىف ةنيدملا ىف

 ىعامجالا لسلستلا تريغ دق اهمأ الإ « دالبلاىديأ نم تافي اهم ًاءزج نأ عمو

 نوكتت تلاز ام ىلا ةعساولا ريهامجلا ىوتسم ادع اهف « بقع ىلع ًاسأر هتبلقو

 خاوكأو ري ركتلا لفاعموبيقنتلا عقاوم اهيل] مهبذجت نيذلا نيعئاحلا نيحالفلا نم
 . ندملا ىحاوض ى ةماقملا حيفصلا

 ثيحب ةعرازم دقع ىضتقمب ريبك كلام ضرأ عرزي ىذلا حالفلا وه برغملا ىف سيمخلا )١(
 ( برحملا ) . طقف سمخلا حالفللو لوصحملا سامأ ةعب رأ كلاملا نوكي
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 ىذلا وه دلبلاب هرورم وأ هدعب وأ هبرقو همدعوأ لورتبلا دوجو نإف اذكهو .
 ةفاحلا ةيلحاسلا دالبلا نم ليلكإلا اذه ماسقأ فلتخم نيب رضاحللا تقولا ىف زياعب

 سفنب ةيمنتلا لكاش٠ حرطتاالو . ةيقرشلاو ةيبونكبا طسوتملا رحبلا فافض ىلع
 ةقاطلا هذه كلمي دلبلا ناك اذإ ام ىلع رمألا فقوتي ذإ . دالبلا لك ىف ةقيرطلا

 نآلا ىح ةياغلل اهمادختسا ءىسأ ىلا ةقاطلا كلت ء اهكلمب ال وأ ةيرائتسالا

 ددصلا اذه ىو . ًاريبك اًنيجواويج ”ءارث ةعيبطلا اهلع تقدغأ ىلا قطانملا ىف

 ىذلا قرشملا نع برغملا زيمتي « ءارحصلا لورتبل ةريخآلا تافاشتكالا مضر هنإف

 تامولعملل ًاقبط اذهو « ٍلورتبلا نم ىملاعلا ىطايتحالا نم ؛ 5٠/ نم رثكأ كلمب

 . ةينوب ركورديحلا داوملل ةيملاعلا رداصملا نع اًنيلاحن ةرفوتملا

 ١-المشرق

 ىأ - عادنلاو ةلئاخْا نم عون ىلع دمتعت قرشملا ةيفارحلا ةبيحلا تناك .
  سؤئلاو ءانعلا اهدوسي دالب نيبو ديبعلا كالم ءارمألا روصق ضعب نيب طلخلا
 دالبلا نيومتب قمعت» مامها نييبروألا نهذ ىف ةروصلا هذه لحم لح نكلو

 ًافدارم « طسوألا قرشلا 9 ةرابع تحبصأو طورشلا لضفأب لورتبلاب ةيعانصلا
 وتكتلا طخللا هدروي ملاعلا ف كلهسملا لورتبلا ثلث ىلاوخ نأ ذإ . لورتبلا دالبل

 نامضب ماعهالا ىدؤيو . ىسرافلا جيلخلا ىلإ دتهل نيرهلا نيب ام نم أدبي ىنلا
 هنم ةديازتملا دئاوفلا صالختسا ىف ةبغرلاو « بناج نم ةيلورتبلا تاجتنملاب دوزتلا
 ىلإ ىدؤي « رخآ بناج نم ةيسايسلا وأ اهنم ةيداصتقالا تالاجلا عيمج ىف
 هنأ ةجردل « لورتبلا لوح ةينعملا دالبلل ةيسايسلاو ةيداصتقالا ةايحلا باطقتسا

 هلقن قرط ىلع ةعقاولا كلت وأ « لورتبلا كلمت ىلا دالبلا نيب ماصفنا ثدح
  لورتبلا ضوحلا ةقطنم شماه ىلع ايكرت عقتو . همللاع جراخ ةعقاولا دالبلا نيبو

 تايناكمإ الإ رصم كلمت الو . لورتبلا ةكرح ىراجم نم ليئارسإ تدعبتسا دقو



 ليت

 ىمتتيو سيوسلا ةانقىأ «هلقنل ىسيئرلا قيرطلا ىلع رطيست اهنكلو جاتنإلل ةفيعض

 ةيدوعسلا ةيب رغلاو قارعلا دصقنو) نا اريإ ادع ايف ةيبرعلا لودلا ةعومجم ىلإ نوجتتملا

 ٠ . (ناريإو نيرحبلاو تيوكلاو

 )١( ايكرت :
 2 ماع َّق معدالع فاعضأ ةثالث) كارتألا نم ًانويلم نوثالث شيعي

 ةرم فصنو ةرم اسنرف ةحاسم ىواست ع اتا أ بلغأ ىق ةلحاق ةيلبج ةعقر قوف

 ىواست مدع هيف مهسيىذلا ردقلاب « ًاضيأ نيابتلاو سقيلل ًادلب ايكرت نم: لحج امم

 قى مهسي ©« ضعبلا اهضعبو قطانملا نيبو فيرلاو ندملا نيب ةيداصتقالا ةيمنتلا

 هل رهظل مهسفنأ ناكسلا ىلإ رظنلا بقارملا ققد اذإو . ةيعيبطلا رظانملا عيونت

 ةيوغللا ةيحانلا نم 6 كي ريتلا ١ نم كرتشملا رهظملا راتستحت ىنتخم ليصأ توافت

 نع ًاضيأ ضقانتلا ردصيو . ةيفاقثلاو ةينيدلا ةيحانلا نم مالسإلا قانتعا نمو

 نيبو « ةيحأن نم لحرلاو نيرقتسملا اهاجرب ةقيتعلا ةعارزلا فلخت نيب توافتلا
 ةيندملا لامعألا تازجنهو ثيدحلا زارطلا تاذ ةديدخللا ةيعانصلا تاعورشملا

 : « ةيلبقتسملا » ةينفلا سرادملا ىلإ ىمتنت نأ داكت ىباو ةيرضحلا. تاعومجملاو

 نورجاهيف نيعئاخلا نيحالفلا عبشت داكت الرشابملا كالهسالل ةعارز ايكرت قف يرتو

 دوقعلا لالخ تدافأ ةفلتحم ةينيدعت تاعاطق دجوت اهبناج ىلإ و « حيفصلا ندم ىلإ

 هتاردابم الوم اك ع« مجانملا تممأ ىلا ةلودلا تاراثتسا نم ةريخألا ةئالثلا

 .ىلامجإ لصو دقو . ةيليوحتلا تاعانصلاو تادعملل ةجتنملا ةصاخلا تاكرشلا

 . ماعلا ىف.اكنرف 86١ اهنم درفلابيصن غلبي « رالود تارايلم ه ىلإ ىوقلا جتانلا

 . اسنرف ىف درفلا بيصن سدس طقف ىواسي هنكلو ايسال ةبسنلاب : عفترم غلبم وهو
 ايكرت جاتنإف . ةيساسأ ةغصب ةيجارختسالا تاعانصلا ىوتسم ىف عينصتلا لاز امو
 وق ورك نط 15ر3 ديدح ناو + هيج هذ و يحق نع نايالغا# قع
 نماحتن نط 7٠١٠٠٠١ و ( ىملاعلا جاتنإلا سدس جتتنتو ملاعلا ىف جنم .عبار
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 نط 7606٠٠ جلاعت بلصلل ةريغص ةعانص كلانهو . نوميتنأ نط ٠٠٠١ و

 دلوتو « نط نويلم 7,5 جتنت ذإ « ريجلاب تنمسألا ةعانص رشبتو ء ماعلا ىف

 عينصتل ةيادب ىلع لئالد ىهو ءةعاس تاووليك تارايلم ه ءابرهكلا ةعانص

 نداعملا نم تاعيبملا مجحم ةماخض مضر « ةيدنجألا ضورقلا ىلع دمعي بعص

 ضعب ىقلتت اذبو ىطنلطألا فلح ىلإ ايكرت تمضنا دقو . موركلا ةصاخو

 بيصو . مئاد زجع ةلاح ى ىراجتلا اهمازيم نكلو « تارالودلاب تادعاسملا

 دادزيو . ةشيعملا ىوتسم روهدتي اك «طوبه ى ىلامجإلا ىوقلا جاتنإلا نم درفلا .

 ددصب ًاريثك لءافتي نأ ءرمال نكمب الو يوت ةمسن نويله لاوح ناكسلا ددع

 . ايسآىف دجوي ام ليضفأ نم امايناكمإ وىداصتقالا اهعضو ناك نإو دالبلا كلت

 : لورنبلا ضوح (ت)
 لاكشألل هئئالو ىلع لاز ام دلب ف ةيحطس تاماود الإ لورتبلا دوجو راي ل

 ثيحو ؛ اًنيلبق ًاناينب ىعامجالا نايئبلالاز ام ثيحو « « ةيفيرلا ةايحلانم ةميدقلا

 نم ةريغص ةكااح ة ةئف مهو ةلودلا ةداق نإ . دالبلا ضعب ف ًادوجوم لاز ام قرلا

 ضئاف ىلع نولوتسي نييركسعلاو ةريبكلارسألا ءاسؤر نمو نييراقعلا كالملا رابك
 نار 1 ىفو . ةمةسضلا دراوملل ةيبنجألا تاكرشلا لالختسا نع جتانلا ةلئاهلا ةميقلا

 حاب رآلا لإ ىنجألا بيصن تبضفغخ اذبو «اهن شنمو رابآلا ةموكحلا تأ

 اذه نم اليئض ًاعزج نكلو . ريركتلا تايلمع نم ةجتانلا حابرألاو ةيراجتتلا

 لورعبلاو . تادعملاب ىؤقلا داصتقالا زيهجت ف راهتسالل صصخم ريبكلا لخدلا
 اهيلع ذوحتست ىلا دراوملا لعجي ءاوس طسوألا قرشلا نادلبل ةبستلاب ةيبنجأ ةورث

 تاكرشلا لالغتسا ببسب وأ « هنع ةبيرغ ةكاحلا تاقبطلاو ةموكحلا هنم

 قرطلا ءاشنإب ةصاخللا ىه اهريغ نم رثكأ ةرهاظلا تاراهتسالاو . هعبانمل ةيبنجألا

 ىح ةيفيرلا ةايحلا تلاز اهو . ةيرضحلا تاءاشنإلاو ةيديدحلا ككسلا ضعبو

 نم اًءدج ةبيرق « ةيكينكتلا ةيحانلا نم ًانكمم اهيف مدقتلا نوكي ىلا نكامألا ىف



 ف

 لحرلاو نيرقتسملا ناكسلا رواجت نم « ماعفلأ ذنم اهيلع ثناك ىلا ةروصلا

 ءالؤهو كتلوأ نم ”لكو « نايحألا نم ريثك ىف ةكئاشلا لكاشملا ريثي ًارواجت
 ندملا ىف ةايحلل ةفئازلا رهاظملا نأ ةقيقحلاو . ًاضيأ نودولو « ءامرك ةلهج هان

 ىناكس عمجت نع ةرابع نارزإ ةمصاعف . رثكأف رثكأ فيرلا ناكس بذجت ش

 , ٠٠١ ىلع امناكس ددع ديزي ندم رشع اهدحو ناريإ ىو ةمسن نويلم ؟ هب
 ديزي ام « لورتبلا ريركت لماعم زكرم ىهو اهدحو نادبع ةئيدمب ) ةمسن فلأ

 ديزت ىلا ندملاو « نويلم فصن ىلاوح اهب دادغبو . (ةمسن فلأ. 56١ ىلع
 ةيبرعلاو . قارعلا ناكسس عبو اها عمت( عبس اهددعو) ةمسن فلأ ٠٠١ ىلع

  ندملاك قاكسلا طاجتلا اذه نع اديعب لاز ام ىذلا ديحولا دلبلا ىه ةيدوعسلا

 1 . مهيبلاغ ىق نولطاع ناكس معو

 نود ايرهاظ لظت فيرأا ىف ةيعامجالاو ةيكينكتلا ديلاقتلا تناك اذإو
 ةيلورتبلا ةعانصلا مايق ببسب هتكرح تأدب ىذلا تاورلا لاقتنا نإف ©« ربيغت

 ةيطارقتسرألا فوفص نيب فقاوملا فالتخا ىف ببستو « عامطألا نم ًاريثك راثأ دق

 ىلا ةقبطلا كلت « ةرحلا نهملا ىلثممو نييركسعلاو نيفظوملا ةيزاوجربو ةيديلقتلا

 هرصانع نوكتت لئاه ىسايس بارطضا اذه نع جتنيو . نيفقثملا نع زيمتت ال
 « ىجواويديألا ضراعتلا عاونأ كلذكو « حلاصملا مادصو ةيلئاعلا تاعزانملا نم

 تاكّرشلا مم تاقالعلاو ةيمنتلا تاسايسو ىوقلا لخخدلا مادختسا دي ىذلا
 تاردل تا نأ الإ « 0 0 هذه ا

 عئمل هنم رفم ال ًارمأ ىعارزلا حالصإلا اديو . هيف طخسلا هيجوت ىلإ ىعست
 عرتتل اهدالب ىف اهتاذ ةيناريإلا ةموكحلا هب ترداب دقو . ةيح الفلا تاراجفنالا

 ىلا ةيفيرلا لكاشملا ةيمهأ تناك امهم نكلو'.. ةروانملا ةيناكمإ ةضراعملا نم

 قارعلاو ناريإو ةيدوعسلا ةيبرعلا ىف ناكسلا عابرأ ةثالث ىلع ديزي اب قلعت
 نإف « رئاعشلاو ةغللاو ةفاقثلا فالتخا مشرو « ةيمهأ لقألا ةيبرعلا ثارامإلاو

 3 لبق لورتبلل ًادالب ودبت ىسرافلا .جيلكلا لحاس ىبع عقت ىلا 0 ميج

 رخآ ءىش
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 ىلاوحب لورتبلا نم هعومجم ف طسوألا قريشلا ىطايتحا ردق 1451 ماع ىو

 لورتبلا ىب املاطو . ملاعلا ةيقبل ًارايلم ١8 نع لقي ام لباقم « نط رايلم ٠9

 « اهنيابت ناك امهم لقنلاو ةعانصلا عاونأ عيمجل ةبسنلاب ةقاطلل ىساسألا ردصملا

 . ةيعانصلا دالبلا لك نم صاخلا مامهالا عضوم لظيس ماعلا نم ءزدعا اذه نإف

 عمو « امهجاتنإب ايتاذ نايفتكي طقف ىبريفوسلا داحتالاو ةدحتملا تايالولاف

 تعطتقا ةيكيرمألا تاكرشلاف .. طسألا قرشلاب ماّمهالا نادقفي ال امهف كلذ

 اهبيصن ةدايزل صرفلا عيمج تزهذاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ف دسألا بيصن اهسفنل
 عم جاتنإلا مجح بسانتي الو . هلالغتساو (ناريإو قارعلا لورتب قيوست ىف

 ١951 ماع ىف نط نييالم "١٠ىلإ عفترا دقف كلذ عمو « دوجوملا ىطايتحالا

 ق جرختسملا لورتبلا عبر لإ لصيو « / 48 ىلع هنم ريدصتلا ةبسن ديزتو

 لوقنملاو ةيلودلا ةراجتلا ىف لحئادلا لورتبلا فصن نم رثكأ لثمعي هنكلو « ملاعلا

 ناريإ نأ ريغ  ةريبك ةجرد ىلإ دحوم تازايتمالا ماظنو . ىرخأ ىلإ ةراق نم

 تاكرشلا لمحتت نأ ىلع ماظنلا اذه صنيو . هيلع تجرخ ىلا ةديحولا ىه

 قاوم ىلإ لقنلاو لالختسالاو جاتنإلل دادعإلاو بيقنتلا تاقفن عيمج ةيبنجألا

 ديازتملا طغضلا ىدأ دقو . نحشلا دالب ف ريركتلا لماعم ضعب ىلإو ريدصتلا

 ةيلمعلا نم ةنكمم حاب رأ ىلعأ صالختتسال ةيلورتبلا لودلا تاموكحس هسرامت ىذلا

 لوقحلل ةكلاملا ةلودلل 5٠./ ةبسنب لورتبلا تاكرش حابرأ قاص مسقتل دوقع ىلإ

 داحتا عم تقفتا اهلكلو لالغتسالا في:راصم ناريإ لمحتتو لغتسملل /, 50 و

 قيوست ىلع (ىربكلا ةيلورتبلا تاكرشلا نم ةعومجم ) ىلود ( مويتروسنوك )

 ىبرقت لكشب ةجتنملا تاموكحلل يونس عوفدملا غلبملا ردق دقو . اهورتب ريركتو
 ىلإ ةعوفدملا روجألاو ةلومعلا هيلإ فاضت « رالود رايلم ؟و ١1 نيب حوارتي امب

 ىندألا دحلا | لصيو « ةيلورتبلا تاكرشلا مهحدختست نيذلا لودلا هذه ىطاوم

 . كنرف تارايلم ٠١ لإ

 . طسألا قرشلا ف فورعملا ىطايتحالا فصن امهبو ) ١(



 نين

 < ماخلا لورتبلا لقن ةلكشم لحلا ىلع تصعتسا املك جاتنإلا داز املكو

 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا بوشن ىحف . ريدصتلا اوم ف هنم طيسب ءزج ريركت ميو
 رابآ ) رحبلا نع.ةديعب ةلغتسملا هرابآ ىلوأ تناكىذلاو قارعلا لورتب ناك

 هلورتبلا بيبانأ ةطساوب طسوتملا رحبلل قرشلا لحاسلا ىلإ لقني ( كوكركو لصوملا
 هلورتب ةكرش جاتنإ روطتل ةبسنلاب ( ةجاجنزلا قنع ) رود ةليوط ةريفل تبعل ىلا
 طيحملاو ىسرافلا جيلخلا ربع رحبلا قيرط نع ردصي ناريإ لورتب ناكو . قارعلا

 .ىف لقي ناك هعومجم ىف جاتنإلا نكلو . سيوسلا ةانقو رمحألا رحبلاو ىدنحلا

 ىلاتلا لودخلباو ( قارعلا رابآنم نييالم ؛ره اهم) نطنويلء16 نع 1918 ماع

 ةديدج لكاشم ًاضيأ حرطيو جاتنإلل ةديدج سيياقم ىلإ لصورمألا نأ نيبي
 : لقنلا قى

 نط نوبلملاب (1457 ماع ىف) لورتبلا نم طسوألا قرشلا لود جاتنإ
 ل ةيدوعسلا ةييرعلا
 يل قارعلا
 ره تاريإ
 0 ش تيوكلا
 ل ( ةدياحملا ةقطنملا ) تيوكلا

 ذب ' نيرحبلا
 *رق ىف وبأ

 للا

 تاذ لورتبلا بيبانأ نم ةديدج ةكبش تميقأ ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعبو
 قارعلا ظوطخ ) نانبلو ندرألاو ايروس ربع ةمخضلا ةلومحلاو ةريبكلا راطقألا
 دقو .. يونس نط نويلم ٠١/ ىلاوح اهفرصت غلبيو (نيلباتلا طخو « ةديدملا
 نويلم 1٠ و ١٠١ نيب حوارتت لورتبلا نم تايم رورم سيوسلا ةانق تلجس

 لورتبلا بيبانأ ةطساوب لقنلا مظنت بلطتيو (1451 - 195٠ ) ماعلا ىف نط
 ةضفخدملا جارخنتسالا ناعسأ ببسب ةعرسب اهكالهتسا معي نكلو ء ةريبك تارامتسا



 3ع

 ىئام نع ةدحاولا رّمبلا نم جاتنإلا طسوتم ديزي ) طسوألا قرشلا لورتبل ةياغلل
 (اليوزتف جاتنإ فاعضأ ٠١ ىلاوحو ةيلامشلا اكيرمأ رابآ نم جاتنإلا ضعض

 تضرف اذكهو . ةيبنجألا دالبلا ىف روبعلاب ةقلعتم ةقيقد لكاشم حرطي هنكلو
 ىف ىهتني ناك ىذلا قارعلا بيبانأ طخ نم لوألا عرفلا قالغإ ةيبرعلا لودلا

  ليئارسإ ةلود تماق امدنع ةينيطسلفلا ضرألا ىلع افيح

 ةيسايسلا ةيحانلا نم ( ةجاجز ىنعب) طسوألا قرشلا ىف لورتبلا ةراجت رمتو
 رحبلا قيرط نع لقتلاو نانيلو ايروس ريع لورتبلا بيبانأ ةطساوب لقنلا دصقنو
 ع ماعلا ى ةنيعم ةلومح- رويعب الإ حمستال ةانقلا ةعس نإ . سيوسلا ةانق ربع

 فلأ ه٠ ةلومح تالقانلا رورم تلفك ةريخأ تانيسحت ةدع تمت دق هنأ غر

 لورتبلا رورم ءازإ لودلا بلاطم نم دكأتلا مدع وه مهما رمألا نكلو . نط

 تايلمعلل ةبسنلاب ةرماقملاو نامضلا مدع عباط غبسي امم هل اهضفرو لب 0

 مظضعأب هيف ةيجاتنإلا تاعورشملا طيحت ةيجولورحلا هفورظ نأ مند لورببلا ضوح ىف
 . ةيكينكتلا ةيحانلا نم ةقثلا ىلع ةثعابلا تانامضلا

 : طسوتملا رحبلل قرشلا ءطاشلا ىلع ةعقاولا ةيبرعلا لودلا (> )

 نانيلو ايروس ىهو قرشلا طسوتملا رحبلا لحاس ىلع ةيب رع لود ثالث عقت
 نييالم ه لباقم « ًانويلم ٠# اهدادعت غلبي ذإ « اددع اهريكأ رصمو . رصمو

 سيوسلا خزرب ىناجىلع اهزكرم اهل لفك دقو . ىلاوتلا ىلع نانبلو ايروسل نينويلمو
 ةيحانلا نم ةدودحم رحبلا ىلع اهتهجإو نكلو . ةيسايسلا ةروانملا ىلع ةريبك ةردق
 ةيردنكسإلا نإ اًنقحب . ةيرحبلا تاءاشنإلل حلصتال لينلا اتلد ةقطنف ةيلمعلا

 ع سلبارط وهو دلب مامأو اتلدلا ىلرغ عقي ءانيملا نكلو « ربصمل يرحبلا ذفنملا ىه
 ىروسلا نيثطاشلاب ةيرصملا ىضارألا لاصتا ناكو . اهعم رورم ةكرح هل سيل
 ةيروهمحلا ما اهسفنل رصمتنختا اذلو . اهلك اهلكر صل ًامئادا يحن رات ًاديلقت ىناتبللاو
 ةيلاحلا 0 هجتتو . ايروس عم ىميلقإ داحتا لوأ ةبسانمب ةدحتملا ةيبرعلا



 نفي

 طسوتملا رحبلا ليصوت نمضت ىثلا دالبلا»و رصم نيب داحتا وأ ةدحو قيقحت ىلإ

 مضت ىلاو بيصحلا لالهلاب ةامسملا دالبلا ىأ نيربألا .نيب ام دصقنو ء ايسنآ ىلإ

 ىلع عقاولا ديحولا ىلحاسلا دلبلا ىهو نانبل ىلع ةوالع تدرألاو قارعلاو ايروس

 . طسوتلا رحبلا

 تنوكت ىلا ةيبرعلا ةعماجلا ثاريم نم اهروذج ةسايسلا هذه دمتستو

 قالت اهنكلو . ةيكرتلا ةيروطاربمإلا لاصوأ عيطقت دعب نيتيملاعلا نيبرحلا نيب ايف
 قحلاو . رمألاب ةينعملا ةيصخشلاو ةيموقلا حلاصملا نيابت نع ةجئان تابوعص
 تاقالعلل هترظنو لمعلل هتاهاجتاو هتلاصأ هل ةروكذملا دالبلا نم الك نإ لاقي
 دّقف « ةيعارزلا ةيحانلا نم ةريقف « تنافيللا ١ دالب تناك اذإو . تالصلاو

 ةيرحبلا تاطاشنلا ىف اهرقف نع ًاضيوعت اهخيرات نم ةددعتم تارتف ىف تدجو

 « ةيبيلصلا بورحلا نمز ىف قرشلا لودو ايقينيف ريتعتو . اهب تماق ىلا ةيراجتلاو

 ىلزألا فعضلا نكلو . نيتيلاحلا ةينانبللا  ةيروسلاو ةينانبللا نيت اجتلا لصأ
 ةيزجا تابراضملا دجوت ةهج نف « نيعضو نيب ضراعتلا ىف نمكي دالبلا هذهل

 ةيلاع ةردابم حورب عتمتت ىلا ندملا ةيزاوجرب اهب موقت ىلا نايحألا بلغأ ىف
 ةمدقتملا دالبلا ىف دوجوملا ىوتسملا ىلإ لصي ىذلا عساولا ليوقلاو ةراجتلا ىف

 نم نوتلفيال نيذلا نوحالفلا دجوي يرخأ ةهج نمو « ىعاطقلا ةراجت ىف اك
 عاستا مهر هلك قرشلا ىلع قبطني ىذلا عيظفلا سقبلا نوناق « نوناقلا سفن

 . ةيريجشلا تاعارزلاو ةيورملا قطانملا

 طقف سيل ؛ ىنرعلا قرشلا لود نم اهريغل ةبسنلاب ًازاتمم ًازكرم رصم لتحتو

 « اهناكس ددع ببسب ًاضيأ سيلو « قرطلا ىتلم ىلع قارخحلا أاهعقوم ببسب
 رامعتسالا نم ةرتف دعب تلقتسا ةيبرع ةلود لوأ اًنيلاح اهنوكل ةصاخ ةفصب نكلو
 رصمو . نيرشعلا نرقلا ةيادب ىح. رشع عساتلا نرقلا نم تماد رامعتسالا هبشو

 لك ى ال ًاقيبطت دجت ىلا ةيبرعلا ةيموقلا رهاظم فلتخل قالطنالا ةطقن ىه
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 تماق طسوألاو ىندألا نيقرشلا ىف دلب لوأ اهنأ اك . ةررحتملا ةيبرعلا دالبلا
 لينلا ىداو ىف ناكسلل قارجومبدلا طغضلا اهبلطتي ةمظنم عينصت ةسايس قيبطتب |

 علطتتو . اهريخل الثم حلصت نأ نكمي ةيمنتلل ةطخ برجت. ىهو « ةحلم ةروصب
 بسحف طسوألاو ىندألا قرشلل ةيبرعلا دالبلا ىف ال روطتلل ةيجولويديألا ةدايقلل
 فقوم فقت اهنأ ذإ كلذ نم دعبأ وه ام كانهو .برغملا ىف ةيبرعلا دالبلا فو لب
 راشتنا اهل نمض دقو . ةدياحملا ةيقيرفألا لودلل دشرلا فقومو ةدياحملا ةلودلا
 . ىديلقتلا عاعشإلل دعاوق ءارحصلا بونج ىف مالسإلا

 حواري اذبو ء كلنرف تارايلم 4 و "نيب ام ىلامجإلاوقلا لخدلا حوارتيو
 ً نيتببج ف لضانت نأ ر صم ىلعو . اًنيونس اكنرف ١7١٠و ٠٠١ نيب درفلا بيصن
 طخضلا مغربو ٠ نالصفنت ال ناتهبخباو « ةيموقلا ةيمنتلا ةببجو .ةيبرعلا ' ةهبحلبا
 تعاطتسا دقف ءآبيرقت ايونسز/# غليتةيعيبطلا ةداي رلانأ نع جئانلا ريبكلا ىناكسلا
 لومت ىلا لامعألا حاجنن لضفي ىشيعملا اهاوتسمو ىوقلا اهلخد نم عفرت نأ رصم
 . ةيعانصلا عيراشملا حاجن ليضفبو ناوسأ دس لثم ةيبنجأ ضورقب

 : خبراتلا ةهجاوم ىف خبراتلا ( د )

 « ًابيرغ اًمسج ةيبرعلا ةيبلغألا قو ىالسإلا قرشملا طسو ىف ليئارسإ لثمت
 لوح رخآ بئاج نم اهماسقنا مث « ةيبرعلا لودلا ةضراعم هلوح ىتلت اقدهو

 نييناربعلا دودحلا ىضارأ قوف ةيدووي ةلود ةينويهصلاتمءاقأ دقل . ىرخألا لكاشملا
 ةدناسمب برغملاو قرشملا فو « © ةيبنجألا ةبرغلا » ضرأ ىف دوهيلا تاتش عيمجتبو
 تاعورشملا دحأ كلذ ربتعا . ةيلامثلا اكيرمأ ىف نيرجاهملا دوهلا- نم ةيلام
 « نييليئارسإلل ىفاقثلا ىوتسملا لفكو . نيرشعلا نرقلا ىف ةيساسألاو ةيلصألا
 لفك « ةمدختسملا ةيلاملا لئاسولا ةماخضو « ابروأ نم :مهْنم نيمداقلا تاذلابو

 تايناكمإلا لالغتسا. لاج فو . كينكتلا ناديم ىف اهسفن ضرفت نأ ليئارسإ ةلودل
 مئادلا راصحلا .ةلاحو اهل رضح ال. ىلا تابوعصلا يشر « ىندألا قرشلا ىف ةيعيبطلا
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 «ةيعانصلاو ةيفرحلا اهعيراشمو ةعارزلا ناديم ف اهحاجن نكلو . اهي تطاحأ ىلا
 ًارمأ اهدوجو لعجي « جراخللا نمةيئانثتسا تادعاسم ىلع ديكأتلاب دمتعت ىلاو

 قوقحل ةيواسم نيطسلف ى ةيخيراتلا اهقوقحربتعت ىلا ةرواجما ةيب رعلا لودلل ًاريثم
 . ... ماع ىللأ نم رثكأ اهنع اوباغ نيذلا لوألا ناكسلا ءالؤه

 برغملا - ؟

 ٠,٠٠١ ةفاسمل دتعو ىطنلطألا طيحملو سباق جيلخ نيب برغملا عقي
 عونتيو . بونجلل لامشلا نم مك ه٠ ىلإ ٠١" نم ةفاسلو . برغلل قرشلا نم
 نويلم ٠١ مضيو ةلحاقلا باضحلاو ةريغصلا لوهسلا ىلإ ةرعولا 'لابخللا نم هحطس

 « ةريقفلا ىعارملا نم راتكه نويلم ه٠ و ةعارزلل ةلياقلا ىضارألا نم راتكه

 ةعورزملا ىضارألا نم مهم درفلا بيصن غلبي ناكسلا نم آنويلم ١" ىلاوحو

 ةيعارزلا ىضارألا نم نيراتكه ىلع داكلاب ديزي امو « دحاولا راتكهلا نع لقي ٠٠
 بلصلا حمقلا نم راتكحلا ةلغف ةياغلل ةبوصحلا ةفيعصض ىضارألا هذه نأ دين

 اهلكلو « فورظلا ةوسق ةيشاملا لمحتتو . تالاتنيك عبس دودح ق ريعشلا نمو

 ةيصخلا تاتابنلاب اهتعارز نكمي ىلا ةديحللا قطانملا ردنتو . ةماقلا ةريصقو ةفيحن
 شكارم لثم ) تالاتنيك ٠١ نع ديزي امهنم راتكحلا لغي ىذلا نيللا حمقلاب وأ

 ًارمأ سيل « طقف طسوتملا جاتنإلا ىلع.لوصحلا نإ لب ( ىطنلطألا ىلع ةعقاولا
 نامرحلاب ىأتو ةيلاتتم تاونس رمتست فافحلا نم تارتف ثدحت ذإ . انرمضم

 ءاقلا تاونس نم ةمظتنملا تارودلا لثم اهلثم « ةيمسوملا تارودلا نإو . ةبكنلاو

 ىرشبلا بارطضالا نم ًاعون ًامئاد دهاشنو . ناكسلا تارجه ببست « بدحلا وأ
 مهدوأ مقث نأ ىلع ضرألا ىوقتال نيذلل ةتقؤم ةرجهو ةيوعر تارجه لكش ىف

 ىلا ةليثغلا روجألا كلت نم نكمي ام ربكأ اوعطتقي نأب ,جرسأ ءاذغ نورفويف
 ةيعامجلا :تارجملا كانه مث . ةيبنجألا ءاشنإلا عقاوم ف قاشلا لمعلاب اهنوبسكي



 لح

  ًابضيأ بوبحلاو ةيشاملا « ءىش لك مهنم فافحلا ذخأ نيذلت ةريبكلا

 زيم دق خيراتلا نإف برغملا دالب نيب ها ىه سؤيلا ناك اذإو

 تظفتحا ًابدق نامورلا اهلتحا ىلا ةيقيرفألاةقطنملا كلتذأ كلذ . ًاقيمع ًازييمت اهنيب

 تناكف سنوت امأ . هتالوحتو طيسولا ىلرعلا رصعلا تاوزغ لالخ اهيصخشب
 تالصلاو ةرادإلا لاكشأ دشأ تبعوتسا دقو ةيفاقثلا تالاصتالا لكل ةحوتقم
 سدس نع لقي ام اهب نأ ضرو ءاهدراوم ةل آض ضرو . ًاديقعتو آنيابت ةيلودلا
 ةهوعديو ايقيرفأ لامشىف ةيساسألا ةوقلا رود بعلت ىهف « برغملا ناكس عومجم
 فلختت نأ نود قرشملاو برغملا نيب مكحلا او لاصتالا ةطقن نوكت نأ ىلإ اهعقوم

 رثكألاو برغملا ىف ىسايسلا دلبلا ىهف . ايقيرفأو ايروأ نيب لاصتالا لاجم ىف اذهب
 ىلع اهناكس ددع ديزي «© ةمصاعلا ىه « اهيف ةدخاو ةنيدم نأ ضر « ًارضحت

 نم ًاعون ىخت ىسايسلا ريصملا اذه ىف ةثيدحلا ةعزنلا نكلو . نويلملا فصن
 هلعج ذإ « ةعساو ةروصب ىرئازجلا اهراج اهاطخت « ىلخادلا ءانبلا ىف ةظفاحلا

 نم ولخت ال ةيسنوتلا تانيوكتلا ةقدف . ةيروُث]رثكأ ىساقلا ىريرحتلا لاضفنلا
 . فعضلا

 دلب ماودلا ىلع تناك ىلا شكارم دجوت برغملا نم رخآلا فرطلا ىلعو
 رحبلا دودح جراخ هتيبلاغ ع ىذلاو « بايضلاو جلفلاو ةيطيحلا دودحلا

 ةرابع شكارف : ريبك دح ىلإ ان ىعامجالا اهناينب ىب دقو هتاراضحو طسوتملا

 موقي ءانثتسا الإ تسيل اهيف ةيديلقتلا ةيرضحلا ةايحاو . لئابقلا نم عمتجم نع

 « تقولا سفن ىف قاوسألا اهب ماقت ىلا ندملا ىهو « ىربكلا 0 ندم ف
 مالسإلا ضرأ ىف ىعاطقإلا ماظنلا لثمت تلاز ام ىهو . شكارم وأ سافك
 ىأ « طسوتملا رحبلا ملاع نم رخالا فرطلا كلذ ىف لثاميو « ًاقيمع اليثمت

 0 روص نم ةروص ىف تدمجت دقو . ةيبرعلا وأ ةيقارعلا تاعمتجملا
 أرجأ نأ مضر اذهو . .رارق ال سيل سؤبلا نم ةجرد ىلع اهكلو « ةيهازلا ىطسولا

 لالخ اهيضارأ ىتماق دق اهلك ةيلامثلا ايقيرفأ ىف ”ايظنت اهرثكأو تاعورشملا
 ..ةيرامعتسالا ةرفلا
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 ةيمامأ ةهج دعب وهو « ةعيبطلا هتمسق دلب ىهو « نينثالا نيب رئازجلا عقتو

 . ةيعانصلا دراوملاب ةينغ اهنأ نيبت ةيوارعص قطانم نم نيمداقلا 55 ةظيكم

 نم صلختتلا ىلإ رئازحلاب ىدأ دق ةيرامعتسالا.ةرطيسلا نم نرق ىلع ديزي ام نإ

 . ةيمنتلل ةثيدحلا لاكشألا نع رحلا ثحبلا مامأ قيرطلا حتفو ةوروملا ديلاقتلا

 دقو ةجياقلا لكايما ىلإ ىمتتي نأ نكمي ام لك ىلع ءاضقلا برملا تلكأو

 داع ةيعامجالا تاقالعلا تحضأو .رسألا تتشتو موكامأ ناكسلا ريغ

 ةروثب ًابوحصم رئازللا لالقتسا ناك « ةرواجما دالبلا ىف مت امل ًافالخو . شاقنلل
 دلبلا نيب تاقالعلا فالتخا ببسب ىرخأ ةروصب مي نأ بعصلا نم ناك ذإ

 رئازخلا ةلاخ ىف اهنع « ةيحان نم سنوتو شكارم ةلاح ف .تارمعتسملاو رمعتسملا

 . يرخأ ةيحان نم

 تهجوو . ةيبوقلا ةيسايسلاو ةيعامجالا ةينبألا قوف ةيامحلا مظن تميقأ دقو
 ماسقألا ضعب تدافتساو . نيرمعتسملا حلاصمل ةمءالم رثكألا هاجتالا ىف روطتلا
 تابضقانتلا تلختساو . اهريغ باسح- ىلع ةيعامجالاو ةيسايسلا ىوقلا ضعبو
 اذلو . دحاو تقو ف مكحلاو ايلعلا ةطلسلا ىلوتت تناك ىلا ةيصولا ةلودلا ةحلصمل

 شكارمو سنوت ةلاح نم ًاثيش ريغت مل ةيامحلا نأب لوقلا ءىش ىف ةقدلا نم سيلف
 تاعومجلا ضعب ليضفتل ةصرف ليوعلا تايلمعتناكو . امهروطت نم وأ

 . روطتلا ىف هب صاخ بولسأب ظفتحا دلب لك نكلو . اهريغ نع صاخشألاو

 ةيزاوجربلا نم قئبنت ةكاح ةقبط قلخ هاجتا ف تروطت سنوت نأ ظحالملا نف
 شكارم تلظ اهيب . تامادص نود « ىأبلا ماظن ةكرت ترو ىلا ةرينتسملا

 رئازحلا امأ . يالسإلا عمتجا ناينبب ًاطابتراو ءالو رثكأو اهديلاقتب اكس ركأ

 ىبسايسلاو ىعامجالا اهناينبل ةفلتحلا رصانعلا تدقف دقف كلذ نم ضيقنلا ىلعف

 تريغتو اهفايرأو اهدم ىف ىبنجأ بعش سرغ دقل . ةبقاعتم لحارم لالخ ىقلا
 يدأ امم « قوسلا داصتقا ىف ةيرئازملا دالبلاتمجقأو « اهيف همجحو .جاتنإلا ظنا
 ملسلا لفسأ ى هيف « نويلحما ناكسلا ٠ ناك ديدج ىبره ىعاهجا جردت ءوشن ىلإ.
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 ىديأ ىلإ هلئاسوو جاتنإلا دراوم اهب تلقتنا ىلا ةلوهسلا نم داز اميو . ةداع .

 اوققحو رشع عساتلا نرقلا فصتنم نم ءادتبا « اهب اورقتسا مهْنأ « نيرمعتسملا

 داصتقا راطإ ىف لازيال ناك عمتجم نم ًاقالطنا ةيداصتقالاو ةيكينكتلا ةروثلا

 رايتخالا الإ ىرئازجلل قبي ملو . عمتجما اذه عم بنج ىلإ ًابنجو ىديلقتلا ةشاعإلا
 تروهدتو تر ضارأ ى دمجتملا» ىبتملا داصتقالا اذه نم شيعلا نيب

 ىلع لوصحلا مث دقو . ةيبروألا عيراشملا ىف رجخأب لمعلا وأ « لالغتسالاب

 رمألا ٠ يبرأ ةيبلاغ ليحرب تبحطصا ةيماد ةليوط برح دعب لالقتسالا
 يذلا ءانبلا كلذ « عمتجخاو داصتقالا ءانب ةداعإ ةيلمع نع هلصف نكمي ال ىذلا

 نيب لصولا ةزمه ةيرامعتسالا ةرتفلا لثمتو . ًاديدج ”ءانب نوكي نأ نم رفم ال

 نع ثحبي ىذلا ثيدحلا عمتجملا نيبو ىعانصلا لبق رصعلا ىف ميدقلا عمتجما
 ريثت اهنأل ىرخأ دالب ىف ةبعص ةيرذحلا تاحالصإلا تناك اذإو : هسفن

 ةيرذحلا تاحالصإلا كلت نإف « ةمئاقتلظ ىلا ةيموقلا حلاصملا ضعب باحصأ

 لحم ماظن لالحإو غارفلا ءلم نم انه صانم ال ثيح رئازحلا ىف ةيرورض
 عقاولا روطتل ةجيتن اءاج ةيعانصلا تاعورشملا ممأتو ىعارزلا حالصإلاف . رخآ

 ىضاختن نأ نود عبطلاب كلذو « اهم رثكأ ناك لب ّئدابملل ةجيتن وه اك هسفن

 ىهل « ىرقلل ىتالا نييستلاو بعشلا عرازم مظنت نإ . ئدابملا هذه ريثأت نع

 دودح زواجتت تاروطتب لجعت دقو . ايقيرفأ ضرأ ىلع ًامامت ةديدج لاكشأ

 . اهسفن رئازجلا

 برغملا ةدحو ةلكشم ىه ةيرهوج ةلكشم روطتلا قرط فالتخا حرطيو

 وأ ةيزكرملا « ةيسايسلا وأ ةيداصتقالا ةدحولا ءاوس مث لاكشألا نم لكشىأب

 صرف ىهو . روطتلا ىف ةيتاذلا هصرف ةثالثلا هنادلب نم لكلف : ةيداحتالا

 ىوتسمل عيرس نسحت ىلإ نوعلطتي نيذلا ناكسلا تاجايتحال ةبسنلاب ًاعون ةدودحم

 ديازتت صرفلا هذه نإف ديكأتلابو '. زارمتساب مهددع ديازتي نيذلاو « مهتشيعم
 دخوملا .ريبكلا برغملا ةركف تحرط دقو .. .ًافعانضم ًارثأ اهل لعجب :امم اهعيمجتب.



 لاَ

 ءاكرشلا فالتخا نكلو . ىرئازخلا مادصلا ةياهن لبق «تاونس ةدع ذنم سنوت ىف
 4 ريسع رمأ ةدحولا وحن مدقتلاو 4 ريبك ٠

 عينصتلا قافآو ةعارزلا زجع

 ثقو ىتح « نيفلتخم نيعاطق مضت ةيلاهثلا ايقيرفأ ىف ةعارزلا تناك
 لوح زكريو ضفخنم دئاع وذ وهو ىناذلا كالهبسالا عاطق امه « لالقتسالا

 ريمحلاو زعاملاو فارحلا ةيبرتو تيزلاو لوفلاو ريعشلاو بلصلا حمتقلا جاتنإ
 كارتشالاب اًنيساسأ اناكم لغشت هيف موركلا تناك ثينح قيوستلل عاطقو « لاغبلاو
 ءازجألا ىف اهناوأ نع ةركبملا تاوارضحلاو هكاوفلاو « شكارم ىف نيللا حمقلا عم

 ضعب تناكو . ةيتيزلا تاتابنلاو تايضمحلا ةعارزو'« ىلوملاب ةطيحملا ةيلحاسلا
 اهلع تقفنأ ىلاو ةديج ضارأ ىلع ةمئاقلاو ةيملع ةقيرطب ةمظنملا تاعورشملا

 ًاحابرأ ققحت نأ تعاظتساو عقترم دئاع ىلع لصحت « ةمخلض تارامتسا

 «ةعارزلا هذه ليوحت ةداعإ ىه لوألا ةلكشملاو. روجألا عضاوت لضفب ةمخض

 تاجايتحالا دسي ىلاذغ داصتقا ىف ايقيرفأ لامش ىضارأ كارشإ وه لوألا هفدهو

 ةبرلا نيسحتو دئاعلا ةدايز عيمجلا ناهذأ لغشت ىتلا رومألا نمو . ًامود ةديازتملا

 !لغتستال ىلا ىضارألا حالصتساو فالتإلاو رإمدلا لاكشأ فلتخم نم اهتيامجو

 ااهسرغ ةصاخو ةيعارز ضارأ ىلإ ىعارملا ليوحت نكميو) ةيفاك ةقيرطب
 اةيقيرفأ لامث ناكبسل ءاذغلا ريفوتل ةقيرط لضفأ نأ رهظ نكلو . ( راجشألاب
 ادوجت اب « ليلقلا الإ لغت ال ىلا لوقبلاو بوبحلاب اهيضارأ لك ةعارز ىه تبسيل
 .تنمض الاطف . ةيزرجشلا ةعارزلا بسانت طسوتملا حبلا ةئيبف . موركلا ةعارز اهيف

 0 ”تايصمكلاو « نوتيزلا لثم ) ةيريجشلاو ةيرجشلا تاتاينلل ةعارزلا تاجتنم

 ,ىلع جراخلا نم لوصخلا لفكت ةيراجتلا اهتخيق نإف امل قوس دوجو ,( موركلاو
 . ضرألا سفن نم هجاتنإ نكمي امم ربكأ ءاذغلا نم ةيدكأ
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 نأ ذإ . ةينايب ةميق الإ ةيلاخلا تاجتتنملا ةينازيآ سيلف فورظلا هذه ىفو
 ىلع فقوتيس لبقتسملا ىف تاجتتملا نم كاذ وأ .خونلا اذه هبعليس ىذلا رودلا

 . جراخلا ىف عيبلا تايناكمإ ىلعو « هرايتخا مب ميس ىذلا ىداصتقالا هاجتالا

 تايكلملا دعاست تارامتسالل ةماع ةسايس تعبتا اذإ هنأ دكؤملا رمألا نكلو

 ةلغلا نإف « ىنواعت وأ ىدرف راطإ ىف « اهتقاف نم صلخلا ىلع ةيديلقتلا ةريغصلا

 نإو - ةسوسع ةروصب عفترت نأ نكمي ىداع ريغ ًاضافخنا مويلا ةضقخنملا

 . ةقيض دولح ىف كلذ ناك

 ؟6 :٠ جملا نع لاتنيك فصن جاتنإلا تاللدعم نم درفلا بيصن غلبيو

 ةيقيرفأ لامش ضرأو . . . تيزلا نم نيرتل نع اليلق ديزي امو ريعشلا نم جك

 حالصإو . مهماعطإ نع ةزجاع تقولا سفن ىو اهاكس لك ليغشتل ةيفاك ريغ

 ىلع عجشيو « جاتنإلا ىلامجإل لضفأ ًاعيزوت لفكي نأ نكمي ىعامجالا ناينبلا

 ةصصختملا تاجتتنملا عيب نإف كلذكو . ةيجاتنإلا عفرت ىلا ةيعارزلا لئاسولا لاخدإ

 ةيداصتقالا ةلكشملا لح نأ ديب . ةريبك تايمكب ةيذغألا ءارش ضوعي نأ نكمي

 . امس اكيفارر الس كيذا كب ال ةيقيرفأ لامش ىف

 ةثالثلا دالبلا ىف ةيعارزلا تاجتنملا ضعب

 ىلأمجإلا | سفوت | رئازحلا | شكارم

 16 ١ / *« |[  (لاتنيك نويلم) حمقلا
 الرت [' ءرك 9 0 ( لاتنيك نويلم ) ريعشلا

 لك ١ لهرك 0 (رالوتكه نويلم ) ذيبن
 الا ا 34 7 ( لاتتيك فلأ ) نوتيزلا تير

 فلو 3 هر“ .[ +١ ( سأر نويلم ) ةيشاملا .
 0 هر 40 0 ( لاتئيك نويلم ) لاقتربلا

 كل كل هرآ هر5٠ | ( لاتنيك نويلم ) تايضمحلا
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 ةسارد ىرامعتسالا دهعلا نم ةيقيرفأ لاهش ىف ةديدخلا لودلا ترو دقو

 ةينيدعتلا رداصملل تاءاصحإو « اهيضارأ لكل ةضيفتسمو ةقيقد ةيجواويج ةيدرج
 تايطايتحا نإ . نداعملا ريدصت فدبب اهنم ريثكلا لالغتسا م ىبلاو « اهيف

 « تافعاضمىأ نود جراخلا ىلإ لبقتسملا ىف اهعيبب حمست ةجرد ىلإ ةيفاكل نداعملا

 مقاولاو .. ةديدخبا ةيعانصلا تادعملا ىلع لوصحلا فدبب ليوّقلا ىف ديفي دق امم

 ةيلامعتسالا علسلاو تادعملا ةعانص وه لوألا ماقملا ىف دالبلا هذه صقني ام نأ

 صانع نم ًارصنع ًاضيأ ةظوفحملا تابلعملا ةعانص لثمتو . ةيكالهتسالا تاجتنملاو

  ةيعارزلا تاجتتنملا قوس ى رارقتسالا مدع ةهجاوم ىف ىداصتقالا نامألا

 لقنلا لئاسو دصقنو . هذه عينصتلا ةيلمعل مزاللا ىلفسلا ءانبلا نم ءزج رفاوتيو

 : اهطامكتسا بحي دعاوقلا هذه نكلو . ةيئاب رهكلا تادعملاو ةيرحبلا كالا

 لقأو رئازحلا ىف ةعاس تاووليك ٠ غلبي ءابرهكلا جاتنإ نم درفلا بيصنف

 ٠ سنوتو شكارم نم لك ىف ةعاس تاووليك ٠٠١ نم

 ةيبلاغ داريتسا محي ناك امدنع ًامهو ودبي ةيبرغملا دالبلا عينصت ناك دقلو

 ءارحصلا ىف ىعيبطلا زاغلاو لورتبلا عبانم لالغتسا نكلو . جراخلا نم ةقاطلا

 ىلا ةيعانصلا هتيمنت مقي نأ برغملا عيطتسيو . :ةلكشملا تايطعم نم ريغ دق

 لظ نإو « لورتبلانم هجاتنإ نم ءزج مادختسا ساسأ ىلع هتاجاينحاو قفتت

 ةدصرألا نم لفكت دق تاعيبملاف . هسفن تقولا ىف هنم ةماه تايمكل ًاردصم

 طقف سيل « لكاشملا نم ديدعلل لولح لا عضوت نأ بجيو . تارامتسالل مزلي ام

 تاءاشنإلا ليومت لكاشم ًاضيأ نكلو « لورتبلا تاكرش عم قافتالاب قلعتي ايف

 لكاشم ًابيرقت لكاشملا هذه عيمجو . نيينفلاو ةلماعلا ديلا بيردتو ةيعانصلا

 ةيلاصفنالا ةيموقلا ةركف نوب رايتخالا بسح اهحرط ةقيرط فلتختو « ةيسايس
 دحوملا برغملا وأ

 ةديدج ةيادب ثادحتسا ءارحصلا ى هعبانم نم لورتبلا جاتنإ نمضتيو

 مجانملا ( ىشكتسم ) نم لكل قرقحلا مظنت لوح ايروأب ايقيرفأ لامش تاقالعل
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 دق امك « ريدصتلا ىلاوم ىلإ رورملا دئاوعو كرئشملا لالختسالا قوقحو اهيكلامو

 ىلإ زاغلا ليوحت ةلأسم الثمو "ريدضتلالبق ةيليوحتلا تاعانصلا ةلأسم راثت

 ش . 6 لئاس

 :ف نط نويلم ١5 لباقم ء نط نويلم ١ تاكرشلا تجتنأ 1957 قو

 ديدج جتنم روهظب 19515 ماعز ريم دقو . ى نط نويلم مو . 55

 . ليوأ دردنتسا ةكرش اهلارو نمو ( نط 55 ايبيل وه « قوسلا ىف
 ىللا رئازحلا ىه :لورئيلا جاتنإب ىبعت دالب ةثالث تحبصأ ًادعاصف نآلا نمو

 3 « ةلجألا » و  دوعسم ىبماح» ىف ةيوار ملا اهضارأ 0

 كانه مث « ةيرئازحلا ءارحصلا ريعه ىجوب » ىلإ رابآلا هذه ىلوأ جاتنإ لقني اك

 «:اريكس » ىف ريدصتلا ءانيم ىلإ « ةلجألا » بيبانأ طخ اهقرتخي ىلا سنوت
 ءارحصلا زاغ ريدصت ةلأسم نآلا شقانتو . ايبيل ًاريخأو « صقافص قونج

 وأ ناثيملا تالقان قيرط نع ءاوس « ابروأ ىلإ (لمرلا ىساح ىف تاذلابو)
 ل « رحبلا حطستحت دنمت ىلا بيبانألا طوطخ

 20 جنو رج » ملقإ ىف ةريبكلا_ةيدنلوملا رثبلا ةقاط انرابتعا ىف انلخدأ اذإ ةدئافلا

 ايقيرفأ ىف فيرصتلل الهس ًاذفنم دجيس زاغلا نم برغملا جاتنإ نأ كش الو

 . عيرسلا ىجيردتلا اهعينصت دعب ةيلامشلا

 )١( وحن 1951 رياني لوأ ىف ءارحصلا ىف لورتبلا ىطايتحا غلب  7٠١نط نويلم .



 * ثلاثلال صفلا

 اهماهّبإو اسنا ضومغ

 ١ - ىبايسلا نيابتلاو « ىداصتقالاو قارجعبدلا توافتلا :
 خلبت مل نإو اهيف ةيوصخلا تالدعمو « ايسآ ى ماعلا ناكس فصن شيعي

 ةدايز لفكق ةجرد غلبت اهنأ الإ « ةينيتاللا اكيرمأي ةصاخللا ةيسايقلا ماقرألا

 تعس نأ دعبو . ملاعلا روطت ىلع ىويسألا قارجوميدلا رثاكتلا لقث ىف ةرمتسم

 « اهطاوشو ايسآ رزج هابشأ ىلع اهترطبس نمؤت ىكل « نورق ةدع لالخ :ايروأ
 نيتراقلا ىطتمب ىذلاو ء ىنرعلا قاطنلا ادع امفو . اهيف اهكالمأ نع تلزانت

 ئنعملاب طسوتملا رحبلا ملاقأ نم دعي ىذلاو دحاو تقو ىف ةيويسآلاو ةيقيرفإلا
 تاسفانملاو براجتلل ريبكلا ىتلملا ىه قحب مويلا ايسآ ةراق ربتعت « ةملكلل ىميلقإلا

 رايلم فصن ىلع اهناكس ديزي ةمخض ةلتك اهبو . ةيماعلا تايجولديآلا نيب
 ىميلقإلا ثيرولا : ىييفوسلا داحتألا نكلو . دايحلا ةسايس قنتعت ةمسن

 جليو « ةيقرشلا راحبلا ىح. دتعيو ايسآ لامش لغشي « ةيسورلا ةيروطاربمإلل
 # لارآ ضفخنم ربع نيصلاو دنحلاو « ناتسناغفأو ناريإ دودح- ىبح ةراقلا بلق
 . نييكارتشا ًاداصتقاو ًاعمتجم ىبتل هتيجولديأ نيصلا تمهلتسا دقو . مظعلا نيوزق
 ىجيتارتسالاو ىكينكتلا نيلاجلا ف لصفت روطتلا لحارمو ةطيحملا فورظلا نكلو
 اهعينصت مث ىلا ةيكارتشالا ةلودلا ىه ىلوألاف « نيصلاو ىيييفوسلا داحتالا نيب

 ةيلامسأرلا دالبلا عم ةيركسعلاو ةيراجتلاو ةيكينكتلا ةسفانملاب ةرشابم تطبترا ىلاو
 نأو « ةيكارتشالا قرطلاب اهفلخت نم جورحلا ديرت نيصلا ىأ ةيناثلاو ةيعانصلا
 . وغلا لاكشأ نم لكش نع ثحبت ىلا دالبلا هيذتحت الثم اهسفن لعجت
 ةدحتملا تايالولاف . اهل ًادودح هب ضرت مل اكيرمأ نإف ىداحلا طيحملا عاستا مو

 امال



 لل

 هبش فارطأب قلعتتو . ايسآ ىف ةفرطنملا تاليبخرألا ىف كردلا لجر رودب موقت
 . داسفلاب ةمهّم ةشه تاموكح دناست ثيح ةينيصلا دنهلاو ايروك ريزج

 : كالبتسالاو جاتنإلا نيب تاقالعلا نيابت ( ) ١

 ةفاثكلا تاذ ةيرشبلا تاعمجتلا نيب تاقرافملا ربكأ ةيويسالا ةراقلا مدقت

 نم ةمخضلا ةحاسملا هذه نأ عقاولاو .. ةيلاحلا ةعساشلا تاحاسملا نيبو « ةردانلا

 اهب دجوي ذإ « بارطضالا ىف ةياغ ةيعيبطلا تاضقانتلا نم ةعومجم لثمت ضرألا

 ىلإ اهيوسنم لصي ىلا ةيلخادلا تاضقخنملا قمعأو « ةيضرألا ةركلا مق ىلعأ

 بطقلا دنع ًامؤشو ةملظ اهرثكأو ئطاوشلا دربأو « رحبلا حطس ىوتسم تحت ام
 ةقطنملا ىلثملا رظانملاو « ةديدحلا ايرييس ليبخرأ ىف وأ نيكسويليشت سأر وأ

 ىعيبطلا ضقانالا نكلو . . . ايسينودنإ ىف ةيناكريلا تاليبخرألا ىف ةيئاوتسالا

 تايلمعلا لالخ نوكت ىذلا ءانبلا ىف هيفرط نم فرط لثمتي ىذلا وه قيقحلا

 ةيلمعلا ةيحانلا نم رشبلا نملاخو هو نينسلا نييالم ف تبقاعت ىلا ةيجولويلا

 لثمتي هنإف ضقانتلا اذحل رخآلا فرطلا امأ ء هتوسقل نكسلل لباق ريغ هرابتعاب

 مهنأكو لغلا لثم رشبلا اهيلع رئاكتي ىلاو حرصلا نم ةعزتنملا بساورلا ةلتك ىف
 ةميظعلا ةيعيبطلا تانيوكتلا بساور ىلع ةدوجوم ةيحلا تانئاكلا نم ةعومجم

 ىلاعلا حرصلا نم ةعزتنملا اياظشلا هذه نأ معقاولاو . اهاوتسم ىف تسبل ىلاو
 نأو . ةعارزلل آبصخم ءاذغ دعت حايرلاو رامنألا نايرجو ديلخلا لعفب طسوألا
 مي جاوز نم عبنت ىهو . لحولاو بارثلا تاراضح الإ ىه ام ايسآ تاراضح

 ضاوحألا ىف ىشبلا سدكتيو . ءامسلا نم ةطقاسلا هايملاو لابحلا دسج نيب .
 ةميدقلا باضحلاو لابحلا ىلعأل ةسمالملا ةريبكلا ةضفخنملاتاحاسملا فو ةيلخادلا

 ةيضيفلا تانيوكتلا رخآ ىف مث « جناحلا رب لهس ىف نيرهلا نيب ايف ةكلهسملا
 . رهلا اتلد ىف ىبعأ « اهفعضأو

 رصقلو ةايحلا ىلع اهرار.صإلءرملا ىلع اهتاعابطنا كرت ةفيعض ةيئاسنإل اهنإ
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 ةايحلل عيرسلا رثاكتلا « نويس لوج م هيمسي ام نيب ريثما ضقانتلا هنإ . اهايح

 دوجول اجودزم ًاضقانت مويلا حبصي ضقانتلا اذهو .. توملل عيرسلا رثاكتلاو

 « ةيرشبلا صن ىأ « ةمسن رايلم فصنورايلم كانهف « ىكينكتلا ضقانتلا
 ضرأل ةليئضلا دراوملا ىلع داتعالابةايحلل ةيداملا تايناكمإلا دودح» ىلع شيعي

 املثم هيلغأ ىف ةيفاك ةروصب لغتسملا ريغ ةبرتلا نطاب ىلعو « ناكسلاب ةظتكم ٠

 ىو . دنهلاو ايسآ قرش بونج ىف رزنلبا هبشو تاليبخرألاو نيصلا ق ثدحي
 فقاص نأ دجن « ًانويله نيثالث ىلإ هناكس ددع لصي ىذلا « طسوألا قرشلا

 غلبي ( ةيلحملا تاموكحلاو ةيبنجألا تاكرشلا نيب مسقيو) هدحو لوربلا جاتنإ

 ناتسكابلا جاتنإ ىلامجإ ًابيرقت ىواسي ام ىأ تارالودلا نم تارايلم ةثالث ىلاوح
 نأ قارعلا وأ ناريإل نكميو . ةمسن نويل ٠٠١ امهنملك ددعو ايسينودنإ وأ
 تلاز اف كلذ عمو . . . هب نابسيال ىذلا ىعارزلا جاتنإلا دئاع هيلإ .فيضت

 ل . . ةيهافرلا نع ةديعب دالبلا هذه

 ىلامجإ جاتنإ ىلع اوشيعي نأ ملاعلا ناكس فصن ىلع نإف « لوقلا لمجمو

 تاجايتحا دسل صصخما ةيلامثلا اكيرمألىلامجإلا جاتنإلا عير وأ ثلث لداعي

 ىتح ام دلب ىف ةعانصلا رهظت نأ ىكي نكلو . ةمسن نويلم 7٠٠١ نع لقي ام
 نم دلبلا اذه غلب امهم ريبك دح ىلإ كالهسالاو جاتنإلا نيب تاقالعلا ريغتت

 ٠٠٠١ ىؤوقلا لخدلا ىلامجإ نم درفلا بيصن غلبيو . رققلاو ناكسلا ظاظتكا

 ١6٠١ نمو « دنهلا ف 4٠" « نيصلا ىف كنرف 5٠٠ لباقم « نابايلا ف كنرف
 . ايسينودنإ ىف ٠١ ىلإ

 : ىسايسلا فالتخالاو قرعلا عونتلا (ب)
 ةلواحم نأ الإ ةفورعم ةيقرع تاعومجمةدع ىلإ نومتني ايسآ ناكس نأ مضر

 « «وروج . م » نيب دقف هئارو نم لئاطال رمأ ةراقلل ةيقرع ةيفارغج عضو
 تارجه نآل ايسآ ةيفارغج ىلع قبطنت ال رصنعلا وأ سنحلا ةركف نأ حوضوبو
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 هيف كش ال امثو . مهيب نيجهللا تايلمع نم تفعاض دق « مدقلا ذنم ناكسلا

 نكمي ىلا تاليبخرألا الف كلذ عمو « ةراقلا ف نيجبللا قطانمربكأ ىه دنهلا نأ

 تاعومجمب تظفتحا دق « ايلعلا ايسآوأ نيصلا الو «ةظفاحم ةئيبك ًامدقم اهرابتعا

 ةيبونملا اكيرمأ قو ىطسولا اكيرمأ ىنيجبلا مي اهيبو . ةجرد ةيأب ةيقن ةيقرع

 «ةريبك ةجردي نآلا ذنم ةجزتمم ةيناكس تانيوكت مايق ىف ببستيو نورق ةثالث ذنم

 مخر نيجهلا تايلمع نم لايجألا تارشع نم اوأشن دق نييلاحلا ايسآ ناكس نإف

 . هئاقب ددم تتوافت الازعنا ء اهريغ نع ةيعامجالا لكايملا ضعب لازعنا

 تابيكرت دوجوب زيمتت ىلا ةيقرعلا تالاملا نيب وه نكمملا ديحولا زيبقلاو
 ةيساسأ ةفصب اننكعو . ةليصألا تافاقثلا ضعببو ةنيعم ةينيجبم تانيوكتو

 ايسأو يمل ( ءارفصلا ) ايسآو « ةيبرغلا (ءاضيبلا ) ايسآ نع ثدحتن نأ

 . ةيبونخلا ايسآ ىهو دوسلاو ضيبلاب تنجه ىللاو (ءارمسلا)

 « ميدقلا خيراتلا ىف امهيلع فرعتلا اننكمي نيلصأ ىلإ ايسآىف ضيبلا ىمتنيو
 برعلاو « ةمجملللا ىضيرع سأرلا ىريصق اينيمرأو لوضانألا ناكس ديصقنو

 نونطقيو نويعلا دوس عشلا ونكاد مهعيمجو « ةمجمتللا ىليطتسم نييناغفألا دونحلاو

 نومسقم مهو . دنلا برغو ةيبرعلا ةريزحلاو ايروسو ناريإو زاقوقلاو ىرخصلا ايسآ

 ةثالث عم « ةفدصلا ضحمبو « ًابيرقت قفتت ةفلتخم ةيراضح تالاجم ةئالث نيب

 داحتا نم ءزج ىهو (اينيمرأو ايجروج ) زاقوقلا ٍدالبف : ةيسايس تاعاطق

 قانبللاو ىروسلا لحاسلا ىلع ىبرعلا لاجناو « ةيكارتشالا ةيتييفوسلا تايروهمجلا

 ةعساش ةيراضح ةقطنم نم ءزج وهو « رمحألا رحبلاو ىسرافلا جيلخلا ىلعو

 ًاءزج دعت تقولا سفن ىف ىهو (ةيبرعلالودلا اهطيحت ىلا ليئارسإ ةلود ادع)

 ىمتنت ىلا ةيبرغلا ةيلامشلاو ةيلامشلا ىلا كانه ًاريخأو . صاخ ىسايس عمتج نم

 ىق تاذلاب 9 كقو « | اليلق رفصلا عم نيجلا ناكو . ةدياجملا ةلبكلا ىلإ

 . (ناجيبرزأ ناكسو ناكرتلاو «زيغرقلا ) زاقوقلا قرشو نيو زق  لارأ ضفخنم

 ضيبلا نيب نيجهلاتايلمع بقاعت نم دنحلا ىف ناكسلا ةيبلاغ تجتن اذه لباقمو
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 سادفلاو سوتيرجنلا تاعومجم ) اهنم ةيقن ةليلق تاعومجم الإ قبي ملو دوسلاو
 ( نكدلا بونج ىف ديفرادلا وأ دوسلا دونهلا ًاصوصخخو دنوحلاو « زليهبلاو

 .٠ لوغملاو « نوي رييسويلابلا مهم : ةددعتم سانجأ ىلإ مهرودب رفصلا ىمتنيو

 اوطلتخا دقو « نويسينودنإلاو « نويبونحلا نوينيصلاو « نويلامثلا نوينيصلاو

 تاعومجملا فلتحم طالتخا نأ . ايزيلام ناكسبو ( سوتيرجنلا) دوسلاب مهرولب

 بوعشلاو مألا ضعب ىلع ةيوضعلا ةدحولا رهظم ىضي ةددحم ةيفارغج رطأ ىق

 حضي ىذلا وه ىراضحلا ىوتسملا نكلو 5 ايسآ قرش بونخلا ىف لاخلا وهاك

 ةيراضحلا ةلاصألا طلتختو . ةريبكلا تاعرمجملا دودحلاو سيياقملا ناكم لك ىف

 ةيدايحلا دالبلا»و « ىلرعلا ملاعلا » كانهف نيسايسلا رايتخخالاو فقوملا عم مويلا

 كانهو « ايسينودنأو « (سوالو ايدوبك) ةينيصلا دنحلا ةريزج هبشو دنهلاك
 تايظنتلا ىأ «رحلا ملاعلا  رزج هابشأو ةيريزحلا نوصحلا مث ةينيصلا ةيكارتشالا
 . ةيكيرمألا ةدايقلل ةعضاخللا ايسآ قرش بونجو ىصقألا قرشلا ىف ةي ركسعلا

 ةدياحملاو ةررحتملا ايسآ  '؟

 ةيويسآلا ةراقلا ىف اهرفاظأ ةيبروألا ةيرامعتسالا تايروطاربمإلا تبشنأ

 تايمحملاو تارمعتسملاو ايزيلامو دنهلا ةيروطاربمإ ىبعنو ىدنحلا طيحملا قيرط نع

 ماظنلا نم لاقتنالا مث اذبو . « ةيدنلوملا » دنحلاو ةينيصلا دنهلا ف ةيسنرفلا
 كلذ نأ اك . اعل ةروصحم ةيفارغج ةقطنم ىف لالقتسالا ىلإ ىرامعتسالا

 دلبلا نيب ةمئاقلا ةقالعلا ةروص اهتددح ةصاخ ثادحأ ربع ىرج لاقتنالا

 . ةليوط ةدمب ررحتلاتةبس ىلا دادعتسالا لاكشأو رمعتسملا دلبلاو ىرامعتسالا
 اًنمات ىنمزلا اهبكاوت ناك دقف « ررحتلا تايلمع فلتخم نيب نيابتلا ناك امهمو
 روم م« ةلا ةزلبلا فخ لالا تعي قيقحت اهقرغتسا ىلا ةرتفلا نأل ءابيرقت
 ةيغصت ىلإ تدأ ىلا لماوعلا دحأ ةيناثلا ةيملاعلا برخلا تناكو « تاونسرشعلا

 عازنلا بابسأ



 ناكسلا عيزوتو ايسآل ةيسايسلا ةطيرللا ( ٠ 4

 لا َبابرريملا

 يوسق ىلع دزدب

 1 ] ]] ةيئيؤرلاىايرريرطلا دات

 اهب

 مع

 ايام

 ليثارسز

 كك
5 

7 
 ١ [7] ةبيرعلادرعبلا

 أ ل ياما درببلا

 لحدا



 لي

 . امدحو ةلكشم ىه ةررحتملا دالبلا عيمج ةبسنلاب ةماعلا ةلكشملا تناكو

 ثيح ( ةيسنرفلا ةينيصلا دنهلا) ىف ديقعتلا نم صاخس عونب رمألا اذه فصتاو

 رامعتسالا نم جودزملا ماظنلا اهيلع ظفاح ىلا ةيميلقإلا تابضقانتلا تدكأت

 مانتيف « نيمسق ىلإ ةميدقلا « مانأ » ةيروطاربمإلا مسقت اهيلع دازو « ةيامحلاو

 اذه نع رتكأو . (!برحلل ةيابن تعضو ىبلا ةمواسملا ىف كلذو ةيلامشلاو ةيبونحلا
 بعشلا نيب ال « ذوفنلا قطانم مسقت ىلإ هذه مالسلاو ةندحلا ةيقافتا تدأ دقف

 ةيكارتشالا نيصلا « ىويسالا فيلحلا نيب نكلو « ىبادقلا هيرمعتسمو رمعتسملا

 ملع ةلماح ةدحتملا تايالولا نيبو «وقلا ررحتلا تايجولديأ ىدحإ لثمت ىلا

 تدجو اذكهو . نوجياس ىف اسنرف لحم تلح ىتلاو ىصقألا قرشلا ىف ةيلامسأرلا

 هقرش بونج ةمظنمو « ةينيصلا ةيكارتشالا « نيتعلق ف تجمدأ دقو اهسفن مانتيق
 نم تجرخ اذبو . ةيويسالا ةراقلا ىلع ةدحتملا تايالولا رسج سأر « ايسآ
 ةرطيسلا اهسفن نع عفدت ىهو ىبح « ايسآ نم ررحتملا عاطقلا كلذ قاطن
 مازحلا ) نع انثيدح ىف عوضوملا اذه ىلإ دوعن فوسو . ةميدقلا ةيرامعتسالا

 . ( ىكيرمألا ىحصلا

 لكايهلاف . ةفلتخم ةقيرطب ايسينودنأو دنهلا ىف اهّشفن ةدحرلا ةلكشم حرطتو
 رامعتسالا لبق اهخيراتو . ةقسانتم تسيل دالبلا هذهل ةينيدلاو ةيوغللاو ةيقرعلا
 نع الضفو . ةرمتسملا ةيلخادلا تاعارصلا اهقزميو اهمسقت دالي خيرات وه

 نكلو . ثدحأ عباط تاذ ةيسايس تافالخ تفيضأ ةيديلقتلا تاماسقنالا

 عسوتلا تاكرحي ةيبهذملا مهفادهأ نوطبري اوناك ام ابلاغ نييسايسلا ءاسؤرلا

 اذهو . ظفاحلا ىيدلا هاجتالل لدتعملا ريثأتلاب اهتوطب ري وأ « ةعفدنملا ىميلقإلا

 بلغأ ىو . بناجألا نيبقارلا رظن ىف ًضاخ آاضومغ ثادحألا ىلع ىنضأ ام

 ربع ةيميلقإلا تادحولا رارقتساو ةديدحلا لودلا ءاشنإ ققحت دقف لاوحألا
 ىنادقلا نيرمعتسملا ةداسلا دض ةريخألا كراعملا تلخادت ثيح « فينع عارص

 (برعلا) 2. اسنرق مم )١(
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 ةروثلا تاللواع دضو ةيميلقإلا ةيلاصفنالا تاهاجتالا دض عارصلا عم

 يدافتل ىييدلا جاودزالاب رقتو ىحضت نأ دنهلا ىلع ناكو . ةيرذحلا ةيعامجالا

 سودنتملا نيب لصفلا نم ىرظن ساسأ ىلع ناتلود تماقف .. لماشلا تتفتلا

 ةلودلا ترهظو « اهبرغو دنهلا قرش ىف ةيبلغألا نولثعي نوملسملا ناكو . نيملسملاو
 ةفاسم رخآلا نع اههدحأ لصفت « نيقش نم ةلودك ناتسكابلا ىهو ةملسملا

 هبش رمأ ةيفاقثلاو ةيداصتقالا اهتدحو قيقحت نأ ودبيو .. م . ك 18٠١ اهفرط

 رارمتساب اهنكلو . رهظي ام ىلع اهتدحو تذقنأ دقف ايسينودنأ امأ .. ليحتسم
 ةدحو عاق لعجي رزحلا فالتخاو . ةرطموس ىف تاذلابو ًاديدج ًاقاقش ىشخت
  ًابعص ًارمأ اهئيب امف ةيداصتقاو ةيرادإ

 : ناتسكابلاو دنا ىف ةيداصتقالا تابوعصلاو ةيسايسلا لكاشملا ( ) ١

 .ةنيابتم ةيسايس لكايه تاذتايالو مضي ىلارديف داحتا ىدنحلا داحتالا نإ
 ظافحلا نكمي ال رمأ ةدحولا نأك ادب ارلجنإ اهيف تبحسنا ىلا ةظحللا ىف

 ىلإ مسقنم ىديلقت لكيبب ةيناطيربلا ةرادإلا تلدبتسا ليدعت نودبو . هيلع
 تاغللا ف « ءىش لك ىف قسانتلا مدع نم ةريبك ةجرد ىلعو « مسقتلا دودح ىصقأ
 برقي ام كانه ناك ١941 ماع قو . ةيسايسلاو ةيعامجالا لك ايهلاو نايدألاو

 رمسو ضيبو سودنهو نويذوبو نوملسم اهب شيعي « ةزيمتم ةيالو 5٠١ نم
 ةيجولديألاب ىرخأةراتو ةيعامجالا ةايحللا لاكشأ مدقأب ةرات نوطيتري اوناكو « دوسو
 .تتفتلا اذه نمىداصتقاج رغعالو « ةلقتسم ةايحأدبي اهنم الك نأكو تدبف .ةيعورشلا

 ءاشنإو ةيسايسلا ةطيرخلا طيسبت لوحتاضوافملا لتابرادرسلا ىرجأ ةانأو ربصبو
 ماع ىف مض ىذلا داحتالا كلذ وهو « نايدألاو تافاقثلا ددعتم ىلارديف داحتا

 7 ه5 و نوملسم 7/١١ و سودنه مهم 7 865) ةمسن نويلم 56٠" ع5

 نويلم 44٠ داحتالا ناكس ددع زواجت ًاماع رشع ىثاب كلذ دعبو . ( نويذوب

 ةلود ىهنأ ىذلا 5 ماع حالصإ ىق ةصاخو تاليدعت ةدعل ضرعتو . ةمسن

 . ةيوغللا ةدحولا ساسأ ىلع ةديدج تايالو اهلحم ماقأو « ةميدقلا دابآ رديح



 ل

 سودنم لا ىداو ىلع ةيحان نم موقت اهنإف « ةملسملا ةلودلا « ناتسكابلا امأ

 . ةيقرشلا لاجنبلا ىلع ىرخألا ةيحانلا نمو (دنسلاو راهو باجنبلا تايالو ىف )
 ةيبرغلا ناتسكاب ى مهم « ةمسن نويلم ٠٠١ ىلاوح اهب ناك 19617 ماع ىو

 ه7 و 41 ىلاوتلا ىلع امهب حبصأو « ةيقرشلا ناتسكاب ىف ًانويلم 47 و ًاتويلم 5
 ىلاوح ) ًاعيمج نيملسملا دنهلا ناكس لك مضتال اهكلو . 1951١ ىف ًانريلم

 ٠ (1951" ماعىف ًازيلم ٠

 ناكسلا دوأ ةماقإ ةلكشم ىه نيدلبلا الك مامأ ةحلملاو ىربكلا ةلكشملاو

 ىعارزلا حالصإلا نإ .ايونس نييالم ١٠و 4نيب حوارتي امب مولع دباعي نيذلا

 هذه ىلع اهقيبطتل دوهتمللا لذبت ىلا ةلجاعلا لولا ىه عينصتلاو ةيعارزلا ةيمنتلاو
 ةئوافتم تاجرد لولحلا هذهت يقل دقلو « ةديدعلا ةضاخلا عاضوألا تاذ قطانملا

 ةلود تسيل اهنكلو ةيبرعلا دالبلل ىبرقلا ةلصب ناتسكايلا تمتو . حاجنلا نم
 هصالخأإل رصاعملا ىلاعلا دايخلا لطب ىدنملا داحتالا دعيو . ةمزتلم ةيبرع

 هب نمؤي ىذلا كرتشملا أدبملاو . لالقتسالا ليبسو ةلضانملا ةيجولويديألا هديلاقتل

 ىدناغ امتاهملا هليبس ى لتاق ىذلا أدبملا وه هئازجأ عونت مضر « هلك داحتالا

 فنعلا مادختسا مدع أدبم وهو الأ « لالقتسالا هيلع ماق ىذلاو نرق فصن ةدم

 « وره“ تيدنابلا ةيلودلا لفاحملا ىو دنهملا ف هب ثدحت ىذلا دايحلا ًادبم هتجيتنو

 داحتالا فتلا دقو . 19554 ماع هتافو ىح كلذو « ىدئناغل ىسايسلا ثيرولا

 ةيكارتشالا قنتعت ىلا دالبلا نيب ىملسلا شياعتلا ةركف لوح ةلوهسب ىدنهلا

 هلكايه ليدعتل رذحلا هيعسو ةينيدلا هديلاقتل هئافو عمو . ىلامسأرلا برغلا نيبو

 ةهجاوم ق ةماث ةروصب ًادياحم هئاقب ناكمإ نع لعاستي هنإف « ةصلاخخ ةيدنه قرطب

 ىق ددرتت ال دنهملا نكلو . هدودح« ىلع هطغض نم ديزي .ىذلا ىيصلا عاقدنالا

 . برغلا نم اهلبقت امك آمامت  ةديماا هيعاسمو ىييفوسلا داحتالا ةدعاسم لوبق

 ديسلا ناكو . ىحاونلا عيمج نم هنم دبال رمأ تادعاسملا هذه نأ عقاولاو

 ةلمحم ةنيفس نإف مويلا ةعاجلا بنجتل ١ : 1451 ماع ىف لوقي تنوميد هينير
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 لك ةدحتملا تايالولا رداغت 2١ بوبحلا نم لاتنيك فلأ ١١5 ىلع ديزي اع
 سؤبلا ىدم روصتن نأ اننكميو .. « 115١ سرامذنم كلذو دنحلا ةدصاق موي
 « ىوقلا لخدلا لاحم ءوسو داحتالا ىف لماشلا رقفلا نم « دارفألاب قيحي ىذلا
 نم ددع ديبوهو ىسنرفلا ىوقلا جاتنإلا ىلامجإ نم 1 5١ لحخدلا اذه لثمي ذإ
 ةيرث ةيطارقتسرأ دنهلابو . ايمج نييسنرفلا ددع فاعضأ ةتسب قوفي ناكسلا
 ةئامي . . . نوشيعي ةمسن نويلم 4٠١ اهب نكلو « لاخلا ةروسيم ةيزاوجربو
 ىلع دمتعي ىذلا ىحاالصإلا طيطختلا قيرط دنحلا تأدب دقو . ماعلا ىف كرف
 ماع ىبح ةئلاثلا ةيسمحلا ةطخلا اهيطغت ىلا ةرتفلا دتفو . ةريبكلا كونبلا ممأت

 ناديم ىف اهتاجايتحا بسانث ةحومط تاعورشم قيقحت ةطخحلا نمضتتو .
 ىوتحملا تيزانوملا ماخ ةحاعمو ءاب رهكلا ديلو: تاطحم ءانبي ةقاطلا تادعمج دوزتلا
 بلصلا ةعانصو ةقاطلا جاتنإ عاطق ىلع اهدي ةلودلا تعضو دقو . موينارويلا ىلع
 . ةعونتملا عينصتلا تايلمع ف لوخدلل صاخلا لاملا سأر تعدو . ةليقثلا تادعملاو
 ءاذخلاب هدم ىتح الو لب ىقارجوميدلا ضئافلا صاصتما عيطتست ال ةعارزلاف
 . ةيئاب رهكلا تاطححلاو رطانقلا ءاشنإ بحصىنذلا ةيورملا قطانملا ىف عاستالا مغر
 اهنكلو .. اًئيعانص ًادلب تحبصأ اذإالإ ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا دنلا عيطتست الو
 صيصخت ةرورضو ةيفارجوعدلا تارامتسالا تامازتلا نيب ضقانتلا نم ىناعت
 ىوقلا لخدلا نم هصيصخت بجي ىذلا ءز1باف . تادعملا جاتنإل تارامتسالا
 ةمسن نييالم ةرشعلل « ابوي طقف ىرارحرعس ١٠٠٠وأ 18٠١ ناضل ليزحلا
 ةرداقلا تارائتسالل ةريبك تايناكمإ كري ال « ماع لك نودلوي نيذلا نييفاضإلا
 عقتو . ىوقلا لخدلا ىلامجإ ىف ةئيطب تناك نإو ةدرطم ةدايز قيقحت ىلع
 . لجألا ةليوطلا ضورقلاو ىنجألا لاملا سأر ةمحر تحن عينصتلا تايلمع
 ماعلا طيطختلاب قحلت نأ ىلإ 1405 ذنم دنحلا تعد ىلا بابسألا كردن اذهبو
 . نكمي ام عرسأب رثاكتلا تالدعم ضيفختب ةصاخلا تاءارجإلا ةعومجم

 )١( نولي « سيراب . « ةيحلا ىضارألا » . توميد . د «  . 1951١ص ١/١ .
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 ةيعارزلاتاجتنملا ضعب نم درفلا بيصنب لودج

 ىدنهلا داحتالا ىف ةيعانصلاو

 ماعلا ف جك 14 محلا ماعلا ف بك ١١8  زرألا

 ماعلا ىف ةعاس تاووليك 1١ ءابرهكلا ماعلا ىف مك ١/6 بوبتلا لك

 ماعلا ف جك ٠١  بلصلا ماعلا ف جك الا ركسلا

 ماعلا ف مجك 1١١ تنمسألا امل 5٠ 2 تنبللا

 أدبتل 1105 ماع ىّبح رظتنت نأ اهيلع ناكو : دنحلا نم ًارقف دشأ ناتسكابلاو

 ضرألل لضفأ ًامادختتسا حيتيو حالفلا فورظ نم اليلق نسحي ايعارز ًاحالصإ

 ناكسلا نم ددعل ىسنرفلا جاتنإلا ىلامجإ رشع ىوقلا جاتنإلا ىلامجإ لداعيو

 ًاضيأ انهو . اكنرف 14٠ درفلا بيصن غلبي ذإ . نييسنرفلا ددع فعض ىواسي
 لاصفنا ذنم ةمسن ٍنويلم7 ناكسلا ددع داز دقف ء فارجومبدلا قزأملاب ىعولا أدب

 . ًاماع رشع ةسخ ذنم ىأ ءناتسكايلا ةلود ءاشنإو ناتسكابلاو ىدنحلا داحتالا

 لخدتلاو ةيبرنلل تاءارجإ 1951 ماع ىف اهذيفنت ىف ئدب ىلا ةطخللا نمضتتو

 نم اهريغ نع ناتسكابلا زيي ام اذهو « ديلاوملا ددع نم دحلا فدهب ىطلا

 . ةيمالسإلا لودلا'

 : ةيلودلا ةراجتلاو دايحلا ... ايسينودنإ (ب )

 تناك نإو « ناتسكايلاو دنهلا اهتقرع ىلا لكااشملا سفن ايسيئودنإ تفرع

 اهيف غلب ىلا ةرتفلا و . اليلق فلتخي لكشب اهيف تحرط دق لكاشملا هذه

 ةحاسملا نم ًاءزج صصخت نأ عيطتست تناك « ةمسن نويلم ه٠ اهبناكس ددع

 نود « ةيراجتلا ةعارزلل ةصاخ ةفصب ةرطموس بونجو ةواج ىف اهدي تحت ىلا .

 تقوفت ةزراب جئاتن نويدنلوملا ققحو . ناكسلل ئاذغلا نزاوتلا رطخلل ضرعتي نأ

 جاتنإ لاجم ىف ًاريبك ًاقوفت ىرخألا دالبلا ىف ةيرامعتسالا ةعارزلا دئاع ىلع
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 ١917٠ ىتاع نيبو . ففجلا دنهملا زوجو قابطلاو ىاشلاو طاطملاو ليخنلا تيز

 ةمزاللا تاجتنملا ةعارز تعفدو . ًابيرقت ناكسلا ددع فعاضت ١1560 و

 داوم ةعارز نيب عارصلا نإف عبطلابو .. فلخلا ىلإ ةيراجتلا ةعارزلا ةشيعملل
 تائف دشأ ب ناج نم ةيعامجالا بلاطملا عباط دختا دق ةيراجتلا ةعارزلاو ةشيعملا
 لبقتسملا ىف ًاجرخع هل دجي نل ىسينودنإلا داصتقالا نإف كلذ عبو . ًارقف نيحالفلا

 ةيمنتلو تادعملا ريفوتل ةمزاللا تارامتسالا كلت « زج لكشب ولو« ضوعت مل ام
 نيرشعو ةسمخب ىوقلا لخدلا ردق ٠195.قو ء ريدصتلا قيرط نع جاتنإلا

 ىلاوح هنأ ذإ « ناتسكابلا ف هنع انه درفلا بيصن ديزي داكي الو . كلذرف رايلم
 عيبت نأ ىلع اهتردقب ناتسكابلانع زاتمت ايسينودنإ نكلو . اًنيونس كنرف /ه
 0 ةيعارزلا تاجتنملاو ( زينجنملا» تيسكوبلاو ريدصقلا ةصاخن ) نداعملا
 . لورتبلا ادع اذه (قابطلاو ىاشلاو ففجملا دنملا زوجو طاطملاو ةيتابنلا

 58 ذنم تأدب اهنأ ةجردل « ةياغلل ةحوتفم ةيراجت ةسايسب اهدايح بحطصا

 ةيجراحللا ةراجتلاو . رزحلا ىناوم ىف ديدج نم ةيدنلوملا نفسلا لوحخد لبقت |

 « 195٠١ ىف تادراولل تارايلم "و تارداصلل كنرف تارايلم ؟ىلإ تلصو ىلا
 تحبصأ دق نابايلا تناك اذإو . اهعم راجتالا نكمب ىلا دالبلا لك عم مت

 . ةكريشملا ةيبروألا قوسلاب الو ىمظعلا ايناطيرب نأشب ناهسيالف « اماه اليمع

 داحتالاو ايناملأ, نيصلا نم ةيكينكتلا تانوعملاو ضورقلا ايسيئودنإ ثسقلاو

 ةيمنتلل ةيسيئرلا تاعاطقلا هيجوت ةلودلا تلوتو . ةدحتملا تايالولا وأ ىتيفوسلا

 تاكلتمملا ءارش ةداعإ لضفت اهكلو « تادعملا ةعانصو كونبلا لثم ةيداصتقالا

 ةينيصلا ةيكارتشالا نع داعتبالا ىلع اهولثم صرحيو . اهتداصم ىلع ةيبنجألا

 . ةيتييفوسلا وأ

 . ىرامعتسالا رصعلا ثاريم نم ءزجكودبت ىلا ةيلاربللا نوضفريت قولا سفن فو
 تسيل لاما سأر ةرداصمو « تاقبطلا نيب عارصلل ًاجاتن ثسيل انتيكارتشا نإ »

 سوءر نم ةريبك ةيك طق اوكلعي مل نييسينودنألا نأ وه طيسب ببسل ثحبإ ًالح
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 ةقبطنم ةيكارتشالا ودبت ضرعلا اذهبو . 20( ةيراقعلا ةيكلملا وأ ةصاخلا لاومألا
 ةيسكراملاراكفألا نإ . ىبهذم زايحنا نود داصتقالل طيسبلا ممأتلا نم عون ىلع

 ايسيئولنأ ىف امأ « ( الاريك لثم) ةدودحملا قطانملا ضعب ى الإ دنهلا قف رشتنت

 بسحت نأ انه ةيعفرلا دايحلا ةسايس ىلع نإف اذلو . ًاريبك الغلخت تلخلخت دقف

 هيلاطملاو ةيميلقإلا ةيبصعلا ىلع دمتعت ىلا ةيعويشلا ةضراعملا باسح

 . ةيحالفلا

 : دايحلا دودح (>)
 ةيويسالا ةيكارتشالا عئالط اهيف قالتت ىلا قطانملا نم انبرتقا املك

 هتاموكحلا تدجو املك « ةيكيرمألا روسكلا سوعر عم ةلتاقملاو ةلضانملا

 اذه نإف كلذ عمو . ةفصلاه ذهب اهكسمت ليجستو « دايحلا ىلع ءاقبلا قف ةبوعص

 ماع سطسغأ“ قف تدلو ىلا ةديدخلا ايزيلام ةلود هتراتخا ىذلا هاجتالا وه

 .ةروفاختسو ةميدقلا ايزيلام تايالو داحتا تمضو « ةينضم تاضوافم دعب 1 ١

 ةقطنملا بلق ىف امهعوقول ًاجرحو ةقد رثكأ امهعقؤف سوالو ايدوبك امأ . وينروبو
 ظفاحت نأ 1457 ماع ىبح ايدوبك تعاطتسا دقو . اهوح عازنلا رودي ىلا

 ةريدج فورظ لظ ى ىعامجالاو ىداصتقالا اهروطت نيؤت نأو اهدايح ىلع
 نيبو ةطلسلا ىف مهو دايحلا راصنأ نيب ًامامت ةمسقم ىهف سوال امأ . مامهالاب

 نيبو « ةيبعشلا مانتيف لامش ةيروهمج مديؤت « «تبثاب » ةيرسلا ةكرحلا لاجر

 « تارامتسالاب مايقلل ًامثالم افرظس يل رارقتسالامدعو قلقلاو. ًاضيأ اكيرمأ راصنأ

 ةيفارغحلا ةعيلطلا مضت « امروبو دنالبات ىلع ةوالعو ةيمنتلل ةسايسىأ دوجول وأ

 انويلم 04٠ ىلإ فاضت ةمسن نويلم ٠7١ ايسآ قرش بونج ىف ةدياحملا دالبلل
 0 . نييئاتسكابلاو دونملا نم

 بناوحلا « ةيسيئودنألا ةيمنتلا تاعو رشمو ىداصتقالا مضولا : وناهاك وروجند اهيترام 0 )١(
 لسكوري « ةيعاجالا تاساردلا دهعم . ايسآ قرش بونج ى ىعاتجالاو ىداصتقالا عضولل ةيلاحلا
 . . 11 ص



 "؟..

 ةينيصلا ةروثلا تابلقت - م
 « ةياغلل ةيئانثتسا ةالاكشأ نيصلا ف ةروثلا تذختا ةليوط تاونس لالخ

 اًيسايس اماظن لثمت ةينيصلا ةيعويشلا تناك 147: ماعب أدبي ىذلا دقعلا ىف هنأل
 نيينيصلا نيحالفلا ددعنأ ةجردل شويحلا لاقتنال اعبت فارغا هلاجم ريغتي الاوج

 نيذلا ددع نم ربكأ ناك « ىعارزلا حالصإلاو ىعويشلا ماظنلا اوفرع نيذلا

 ةلاح ىف ةطيرخلا تلظو . ةددعم ةظلؤ ةينيصلا تاتييفوسلا ةرادإل نوعضخم

 قو .. ةينابايلا ةينيصلا برحلا ةيادب خيرات وهو 147ال ماع ىح رمتسم ريغت
 جنكنان نيص نيب ةمسن نويلم١٠ ب ةينيصلا ةيعويشلا همضت ام ردق 1"
 1411/ ) ةينابايلا ةينيصلا برحلا لالخو . نوتناكنيصو ( تليش ىاك جناشت )

 ةيميلقإلا اهدعاوق نكلو « ًاضومغ دشأ ةيعويشلا نيصلا دودح تناك (6
 نيذللا ديدخلا عيارلا شيحلاو نماثلا قيرطلا شيج لاضن ةدناسمل ةيفاك تناك
 فشكت "1١14 ماعىو . ( ءارمحلا » نيصلل ةيركسعلا ةوقلا كاذنيح نانوكي اناك

 برحلاب رهاظت نأ دعبف « ًايضماغ ناك ىىذلا كيشياك جناشت فقوم نع باقنلا

 . نييكيرمألا ةدعاسع ةيعويشلا نيصلا دض ةيقيقح ًابرح نش نيينابايلا دض

 ينحل نم الك لمخت ىلا ةيدغلا نينعلا ة«روهتس مان نلعأ + هيعزه نفي
 . ١949( ماع) ةيقرشلا ةيلامثلا نيصلاب تيم ىلا ايروشنمو

 : ١95٠0 1949 « مامألا ىلإ ىربكلا ةزفقلا » ىلإ ةروثلا نم ( ) ١

 . الماك ًاقانتعا' ةينينيللا ةيسكراملا ةديقعلا ةيبعشلا نيصلا ةيروهمج قئتعت

 متو . ىيييفوسلا جوملا بسح ةيكارتشالا ءانب ف 140٠ ماع ذنم تأدب دقو
 ىعارزلا حولبإلا قيبطت أديو . ةمحر الب ةداضملا ةروثلا وق لك ىلع ءاضقلا

 تاينواعتلا ليأ تئشن تئشنأو . ةيراقغلا ةاواسملا مدع ىلع ىضقف . ماعلا سفن قى

 تاكرشلا ىلإ ىمتنت تناك ىلا ) كونبلاو ةريبكلا ةيعانصلا تاعورشملا تممأو
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 19601 ماع ذنمو . (كيش ىاك جناشت ) جاتنموكلاي ةطبترملاطاسوألا وأ ةيبنجألا

 ىذلا تقولا ىو . ىعانصلاو ىفرحلا جاتنإلا فصن ىلع ىكارتشالا حاطقلا رطيس
 ىييفوسلا داحتالا ىوتسم ىف نيصلا تناك لوألا ةيسمحلا ةطخلا قيبطت هيف أدب

 نم ددعب نكلو . ىكارتشالا ىداصتقالا روطتلا ةيلمعب قلعتي امف « 197177 ماع
  هفاعضأ ةسحخىلاوح غلبي ناكسلا

 ىييفوسلا داحتالا نيصلا
 11 لفي

 17 هرم تويلملاب ناكسلا
 ا ع نويعانصلا لامعلا
 لف 4 (راتكه نويلم ) ةعررتملا ةحاسملا
 نفي "رم ( نط نويلم ) محفلا جاتنإ
 ٠ 14 رهزلا ديدحلا جاتنإ
 عر لكي بلصلا جاتنإ
 51 1 ( ةعاستءاووليكر ايلم ) ءابرهكلاجاتنإ
 3 يل ( نط نويلم ) تنمسألا جاتنإ
 )1١( الةرك نضملا ( .مفلأ) ةيديدحلا ةكبشلا

 عرسأ نوكيس ىيصلا داصتقالا روطت نأ ًاعم تييفوسلاو نوينيصلا دكؤيو

 وهو « ىكارتشا داصتقا لوأل قباسلا دوجولا ليضفب ىنييفوسلا داصتقالا روطت نم
 . هل هتلعاسمم « ىييفوسلا داصتقالا

 لاح يأ ىلع ةلدتعم فادهأ ىهو ةموسرملافادهألاو تاعقوتلا تققحت دقو

 . ىيبفوسلا داحتالا اهمدق ىبلا ةماحلا ةيكينكتلا ةيداملاو ةيلاملا تادعاسملا لضفب

 )١( تقلا كاذ ىف ةيتييفوسلا دالبلا دودح قف .



 نيرا

 566١إ/.و 14817 ىاع ىف ةينيصلا تاجتنملا ضعب

 15 في ( ةعاس تاو وليك رايلم ) ءابرهكلا جاتنإ
 1( ركن ( نط نويلم ) حملا
 1 9 533 لورتبلا

 ةرال لكري بلصلا
 <ا/ كا تنمسألا

 هتمهاسمل دئاعلا نم ريغص ءزجي ةينيصلا ةيفيرلا تاينواعتلا ىف حالفلا ظفتحيو
 ىنذلا قيضلا ىلئاعلا داصتقالاو ةريغصلا ةصاخلا ةيكلملا نم ديفتسيو ةيراقعلا

 ةعست تاينواعتلا كلت لمشتو . ةيتييفوسلا تازوحولوكلا ءاضعأل هب حمه ام لئاع

 اوئبعي نأ نوحالفلا داتعا دقو . 1456 ةباهبن ىف ةعورزملا ةينيصلا ضرألا راشعأ

 معدت لثم ةكرتشم ةحلصم ملل قفحت ىلا لامعألاب موقت ةريب تالمح ىف مارق

 دقو . . . خلإ « نارئفلا ىلع ءاضقلاو « ىرلا تاكبش دمو « اهتيوقتو دودسلا
 . ةيفاك ريغ لازت ام تناك نإو تالصاوملا ةكبش ثنسحت

 راثآ نم « يرخألا ةيويسألا دالبلا لثم كلذ ىف اهلثم « نيصلا ىناعتو

 ديزي ام نأ دكؤملاو . ةرشابم هتبراحم ىف اليوط تددرت ىذلا قارجوميدلا طغضلا
 ةرتفلا ةيابن ى الماك مهمادختسا نكي مل نيغلابلا نم نيبالم ةرشع ىلع
 . لوألا ةيسمخلا

 دقف « (تاضقانتلاب ) هيمسي امل الح « جنوت ىبستوام » سيئرلا دارأ ذإو
 هيف تمزتلا ٠ مامألا ىلإ يربكلا ةزفقلا » جمانرب ةيبعشلا نيصلا ةموكح تعضو
 . لبق نم هتعبتا ىذلا نرملا هاجتالا نم ةديقعلل ًابصعت دشأ ايجيلويديأ آهاجتا
 ريهامجللا تأبعو « ديلاوملا نم دحلل ةسايس لكو قارجوعد مؤاشت لك تذبنف
 ىتلا ةيفيرلا تانويموكلا تأشنأو « نازيملا ىف هلباقم لمعلا رامتسا تعضوو



 قدي

 رصنلا ةموكحلا تنلعأ نأ دعبو . ىيرلا عمتجماب ةيدرفلا رهاظم رخآ اهيف تفتخا

 ١97٠ دعب تمدق « ةيبي رقت تاءاصحإ ساسأ ىلع ةبرجتلا هتققحىذلا لماكلا

 تناك نكلو .. جمانربلل ةفيفطلا تاليدعتلا ضعبب تماقو ةيعقاو رثكأ ةروص

 ةيروهمج نيب ًانلع ىكينكتلاو ىجويديألا فالحلا اهيف رهظ ىلا ةظحللا ىه هذه

 . ىيبفوسلا داحتالاو ةيبعشلا نيصلا

 : اهنييهو ةينيصلا ةيكارشالا ةلزع ( بر
 نيصلا ىف نيلهاعلا تييفوسلانيينفلاو ءاربحلاءاعدتسا مت 195٠ ماع ويلوي ىف

 قافتا ىلع عيقوتلا نيصلا تضفر 1157 ماع قو . ىتييفرسلا داحتالا ىلإ

 ىملسلا شياعتلا ةسايسو ةماه ةلحرم ريتعي ىذلا ةيوونلا براجتلا فقول وكسوم

 موهفخل ةبسنلاب رظنلا تاهجو ىف اًثيدج افالخمتبقعأ ىلا تالداجلا ترهظأو

 « ىبصلا قيرطلا » مدقيو .. ةيلامسأرلا دالبلاو ةيكارتشالا دالبلا نيب تاقالعلا

 ةيبعشلا نيصلاةيروهمج مولتةيتييفوسلا ةفاحصلا نكلو . ةفلختملا دالبلل جذومنك

 ةيلوثسملاب روعشلا لبق « ةيويسآلا ةدحرلل اهعورشمو ةيميلقإلا اهفادهأ اهعضول
 « ةيوونلا برحلا رطخ اهيف دتشي ىلا فورظلا ف ةصاخو « ةيكارتشالا ةيمألا

 اهنامرح ىدؤيو . ىتيبفوسلا داحتالا عم اهفالخ نمث ابلاغ نيصلا عفدتو

 عينصتلا عفد ىلإ ةيتيبفوسلا تاجتنملاو تادعملا مست نمو ةيكينكتلا ةدعاسملا نم

 موقت ذإ « ًاتقؤم عجارت ىذلا عينصتلا كلذ « ددحم ريغ لبقتسم وحن دالبلا ىف

 نوكت ىلا ىرقلا ىأ « تاعطاقملا ىوتسم ىلع ريبك ىعارز دوهجمب دالبلا
 لظت نآل ةلباق اهكلو « ةيجاتنإت ادحو ربتعت نأ نم ربكأ تانويموك اهتاعومج

 اهفقوم لوح فتلت ىلا دالبلا دعاست نيصلا تلاز امو . لدابتلاو مظنتلا تادحو

 دلبل نإف « لاح لك ىلعو . ةيلامثلا ايروكو ةيلامثلا مانتيف اضيأو اينابلأ اهنمو

 ةظوحلم ةمزاح حورب ًامامت ةديدج ةبرجتب موقيوةمسن نويلم ال١٠ ٠هدادعت غلبي

 ىلعو « رابتعالا ىف عضوي نأ الإ نكمي ال آذوفن دلبلا اذهل ء داح ىروث روعشو



 ىلا

 ةيلاوملا تاموكحلاو نيدياحملا نيب ؛نزاوتلا ثيح ايسآ قرش بونج ف صخألا

 . ةياغلل فيعض ء نييكيرمألل

 ىكيرمألا ىحصلا مازحا . ؛

 ةدوجوملاىوقلا رارقتسا ىلع ةدحتملا تايالولات قلع « ةيناثلا ةيملاعلا برحلا ىف

 ىلع اهنقلع ىلا ةيمهألا لقألا ىلع لثامت ةيمهأ ىدنحلا طيخاو ىصقألا قرشلا ىف

 تافلاحتلا بلق ىه نيحرسملا الك ىف اهسايس تناكو . ةيرلتحلا ايناملأ ةعزه

 اهودع ىه ةيكارتشالا نأ اهل ادب ةيريصملاو ةيجولويديألا نيتيحانلانف . اهسكعو
 راشتنا ةلقرعو « ىييفوسلا داحتالا باهرإ امشوريه ةلينق تفدهسا دقلو . ىسبئرلا

 تمزه دق ثناك ىلا نابايلا عرص تفدهسا امم رثكأ « ايسآ ىف ةيكارتشالا
 1١965٠0 و 1948 ىناعنيب امف امهماقأ نيذللا نيزجاحلا نإ . كاذنيح لعفلاب

 ايناملأ امه « ايروأو ىصقألا قرشلا ىف ةيكارتشالا راشتنا مامأ قيرطلا دسل
 « ةيميلقإ 0ةيركسع تامظنت ىلإ امهمض مث دقو « 154ه ماع اهاودع « نابايلاو

 فلحو برغلا ىف ىطنلطألا لامش فلح لثم « ةدحتملا تايالولا ةدايق تحت

 . قرشلا ىف ايسآ قرش بونج
 ىلا ٠ ىحصلا مازحلا » ةسايس ىلإ ةدوعلا ىعت ةسايسلا هذه نأ عقاولاو

 ةيجولويديألا تاقالعلا ةلقرعل ناجير» ةدهاعم دعب ةيقرشلاو ىطسولا ابروأ ىف تقبط
 ةيلاملا ةنوعملا نم نوكتتو .. برغلاو ىبيييفوسلا داحتالا نيب ةيداصتقالاو ةيسايسلاو

 بولطملا تاموكحلا مدقت ىلا ةيركسعلاو ةيسايسلا ًاضيأو « ةيراجتلاو ةيكينكتلاو
 اهءادع رهظت نأي « ةيلخادلا اهسايس ىلعو اهدودح ةسارح ىلع ربست نأ اهم

 ًايلاع آم تاموكحلا هذهل ةدحتملا تايالولا عفدت ماع لكشبو . ةيعويشلل مساحلا

 ىحصلا مازحلا ةسايس نإفءىلوآلا ةيملاعلا برحلا دعب ثدح املثمو . اهتامدحل

 كلت نيب ماتلا لاصفنالا رطخ وهو « ةلوهسب هكاردإ نكمي ًارطخ لثمت ةديدحلا
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 دالبلا بوعش نيبو 2١7 نمزملا اهداسف باتكلا لجس ىلا  ةرياعلا تاموكحلا

 ةيركسعلا ةدناسملا لع ةدمتعملا ةوقلل ءاجتلالا « ىرود لكشب بجميو . ةينعملا

 ةدجنلا تلصو اذإف « ةروث اهددهتت ىلا تاموكحلا ىدحإ ةداعإل ةيكيرمألا

 ةوقلا نإف ًاطروم ًارمأ ةحوضفم تايصخش ةحلصمل لخدتلا ناك اذإ وأ ةرخأت»

 ىعاود سفن ريثيو . ... تانامفلا سفن لفكي ليدب مقاط عضول اهمادختسا م

 . قلقلا

 ةيبونملا ايروكو نابايلا ىه « ىحصلا مازحا و اذهل ةنوكملا ةنيابتلا رصانعلو
  ايسآ باوبأ ىلع ةيكيرمأ ةدعاق مدقأ  نيبلفلاو 6 ةميدقلا ازومروف » ناوياتو
 نابايلا ىف عضولا فلتخيو . ةمسن ٍنويلم 18١ اهناكس عومجمو « مانتيف بونج مث
 اهميزه دنع ةيعانص ةوق تناك نابايلاف . ىرخألا ىحصلا مازحلا دالب ىف هنع

 ضرعتت تناك اك « ًاماع نيس ذنم هذه ابنفص تدكأ دق تناكو . ةيركسعلا

 اهعانبأ لبقتست نأ ىلإ ترطضا اهأل هتدش تدادزا ريبك قارجرعد طغضل

 تناك ىساسألا اهئاينبو اهعقوم مكحبو ٠ ةدوقفملا ةعدقلا اهتارمعتسم نم نيدئاعلا

 ىف ةيكيرمألا ةسايسلا ثلثمتو . ةزهجم ةيعانصو ةيركسع ةدعاق لثمت نابايلا

 روطتلاو ىداصتقالا ضوهللل نأش تاذ ةمهاسم ىف « ايناملأ ىف اك ع« نابايلا

 نابايلا ريغ ىرخألا دالبلاف كلذ نم ضيقنلا ىلعو . رخلآ ءىبث ىأ لبق ىعانصلا

 ةيركسعلا تاشنملل دعاوقك مدختست ىهو ةملكلا ىعم لكي ةفلختم دالب

 قطنم مكحيو ٠ اكيرمأل روسج سوءر لب ةفيلح ًادالب تسيل اهنإ . ةيكيرمألا

 ةيعامجالا ظنلا دشأولثمم ره لتحملا ء كرش نأ دجن « كدحلا ليعي 9/ ىذلا عيرالا

 ابسفن ةحلملا ةيعامجالا تاحالصإلا نإ ثيحب « ديلاقتلاب اكسمت اهركأو ةيعجر

 ثمت ىلا تاحالصإلاو « نيبلفلا ىف ةرجفتم ةيعارزلا ةلكشملاف . ةراقلا ف مث م

 ةعومجي ق رامتسالا ةيفصت ذنم ايسآ قرش بونحل ىسايسلا .روطتلا : ه نوروج نالآو )١(
 اهرشن « « ايسآ قرش بونج ىف ىعاتجالاو ىداصتقالا عضولل ةيلاخلا رهاظملا » ترهظ ىلا تالاقملا
 . 4197-0 ص 1458“ < ةرخا لسكور ب ةعماجي ةيعامتج الآ تاساردلا دهعمل عباتلا ايسآ قرش بونج- زكرم



 نكلكا

 « ناويات » تسيلو . نيحالفلا ريهامج عبشت مل ةيبونحلا ايروكو مانتيف بونج ىف

 نيحالفلا سؤب ديازتي اميب مهمالحأو مهترارمىف نوشيعي نيذلا نيرجاهملا أجلم الإ

 بارغتسالل وعدي اميو . موي دعب ًآاموي © نييالملا ةرشعلا مهددع زواجتي نيذلا
 فيوستلا اهيف لثم ىلا دالبلا ىه ةيعويشلل ءادعلا ةسايسل ةيويسآلا عالقلا هذه نأ

 . ىسايسلا درمتلل ديهمت ريخ ةيداصتقالاو ةيعامجالا ةسايسلا ذيفنت ىف ةلطامملاو

 دابايلا ( ) ١
 : قارجوميدلا * ىريكارالاو عينصتلا ىف طارفإلا

 رعذلا باتناو « هل جرخعال هنأكو نابايلا ف عضولا ادب 1440 ماع ىف

 ةيفارجوميدلا ةدايزلاو ىداصتقالا رايهمالا مامأ ةينابايلا ةيفاقثلاو ةيسايسلا طاسوألا
 نيبرحلا نيب امف نابايلا تناك« ةياغلل ةعيرسلا ةيعانصلا ةقالطنالا مضرف . ةرمتسملا

 راينا ىدأو .:فيرلا ىف ماد مادختسا صقنو « ندملا ىف ةنمزم ةلاطب ىناعت

 قى بلصلا ةعانص دعاوقو « ةيئيدعتلا دعاوقلا عايضو « ىروطاربمإلا ماظنلا

 « ةيرحبلاو شيحلا نم ديروتلا رماوأ رودص فقوتو . قاوسألا كككفتو « ايروشنم

 ىلا اهتاذ ةراقلا نع اهلازعناو « ةنزحم ةثراكف دالبلا قارغإ ىلإ كلذ لك ىدأ

 نابايلا عضو ىلإو « ةيداصتقاو ةيفارغج فورظ اهضرف دق اهعم تاقالعلا تناك
 هلثمت يذلا رطخللا ةدحتملا تايالولا تكردأو . هنم جورخلا ىف لمأ ال نجس ىف

 ةدحتملا تايالولا رماوأ ءارج نم ةيويحلا ابقالع نع نابايلا ةلزع امل ةيسنلاب

 ىداهلا طيحنا ريع ىلعف ىرس لبح مقأو «ةبكن ثودح ىلإ ىدؤي دق امج « ةيسايسلا
 نكلو . ىيرلا داصتقالا قف ديدج نم ةايحلا ثعبو ءاذغلاب ةينابايلا ةعانصلا كمل

 هب رعشت تناك ىذلا هاجتالا سفن قو  ةينابايلا ةموكحلا ىلع تحلأ اكيرمأ

 ةلاعفو ةمزاح ةسايس عابتا ةرورضب ةطورشم نوكتس ةدعاسملا نأ ىلع هذه

 ةدايز ىلعأب زيمتت مويلا نابايلا تحبصأ مث نمو « ةيفارجومبدلا ةدايزلا ضيفختل '

 (برعلا) 2. بلقلا ىف ذفني ثيحب فيسلا ىلع طوقسلاب ةينابايلا ةقيرلعلا لع راحتنالا »
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 ىوتسملا نود ام ىلإ اهيف ديلاوملا لدعم ضافخنابو ايسآ نادلب ىف ةيداصتقا

 . ىبرغلا ىروألاو لب ىكيرمألا

 ماع فو . بلصلا نم نط نويلم "ره جتنت نابايلا تناك 8 ماع قو

 نم اهجاتنإ ناك برحلا لبقو . هنم نط نييالم ةثالث ىلاوح ترهص 5
 نابايلا تحضأو . نط نويلم ٠ جتنتف مويلا امأ . نط نييالم ؛ غلبي تنمسألا

 تاووايكرايلم١ 4+ نم رثكأ اهجاتنإ غلبذإ «ةيئاب رهكلا ةقاطلل !ًددج ةريبك ةجتنم
 ىلاوح نايايلا عنصتو : 1918 ماع ى ًارايلم 7# لباقم « 1451“ ماع ىف ةعاس

 ةليلقل اهلهجت ىلا ةيكيناكيملا تاعانصلا نإ . موينوملألا نم نط فلأ

 غلبيو . ىعارزلا روطتلا لدعم نم ريثكب عرسأ ىعانصلا روطتلا لدعمو . ددعلا

 « /8 و " نيب حوارتت ةبسن ىوقلا جاتنإلا ىلامجإ ىف ةيونسلا ةدايزلا طسوتم

 تاعمجتلا مخضتنتو : او / ٠١ غلبت ىعانصلا جاتنإلا قى ةدايز ةبسن اهلباقت

 وتويك ١ ةمخدملا ندملا ف ةمسن نيبالم ٠١ كانهف . ةلئاه ةجردب ةيرضحلا

 ءانبو . خلإ « ايوج ىف ةمسن نويلم فصنو نويلم دجوي اه" « هيبوكو اكازوأو
 هظحالن ىذلا رمألاو . دوهجلل الذب ىوقلا طاشنلا تاعاطق رثكأ نم نكاسملا

 ىنح لقألا ىلع راعسألا ةدايزو مخيضتلا اههحصي مل ةدايزلا هذه نأ وه حوضوب

 ةبسنب ةتباثلا راعسألاب لخدلا ىلامجإ نم درفلا بيصن ديازت دقو . 8 ماع
 716 و دنحملا ىق / ١١ ةبسنلا هذه غلبت) 1951و 1187 ىتاع نيب اهف 237

 نييكيرمألل ةبسنلاب ءاوس ًارييك ًاعيجشت ةحايسلا قالتو (ةيبونحلا ايروك ىف
 ىراجتلا نازيملا نزاوت لع ظافحلا ىف مهاست اهلعج امم « ابروأ نم نيمداقلل وأ

 ةلهؤملا ةصاخخو ةلماعلا ديلا ىف ًاصقن ىناعت ةينهملا لامعألا ضعب تأدبو . ىدقنلاو

 قفدتت 154١ه ماع لبق تدلو ىلا تائفلا نم ةريبكلا دادعألا نأ مغر اذه . اهنم
 . ةيلاحلا ةرتفلا ف لمعلا قوس ىلع ةمخض ةروصن

 دالبلا عومجم ىو لب ايسآى ةيئانثتسا ةروص ىنابايلا قارجوميدلا روطتلا نإ
 ء فصنلا ىلإ ديلاوملا لدعم ضفخنا اماع نيرشع ىف . ًاضيأ روطتلا ةئيدحلا
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 ىلإ (نلألا ىف "ه ) ١94٠ ماع نيصلا ىف ناك امل براقم لدعم نم صقانتو

 ى فلألا ىف ١!7ىأ « سنلام ةيرظنب ًاذخأ » ةيبرغلا ابروأ دالب رثكأ لدعم

 فاريعالاو عساولا اهعيبو لمحلا عنم لئاسو مادختسال ةياعدلا نإف . 1451 ماع

 ممعتو 2« 6 ماع ذنم ةماعلا تادايعلاو تايفشتسملا قى ضاهجإلا قم

 ىونسلا ديلاوملا ددع ضيفخت ىلإ هرودب لك ىدأ « للئاعلا طيطختلا سيردت
 اذبو . 1951-1957 ماعى نويلم ١ر" ىلإ 1958 ماع نويلم ؟رال نم

 بلطلا ضفخني نأو ةخوخيشلا ةلحرم نابايلا ف ناكسلا روطت غلبي نأ عقوتي
 دوهجم لذب دوصقملا روطتلا اذه ضرف دقو. 191٠ ماع نم ءادتبا لمعلا ىلع

 ظفتحتسو . ديدحلا قارجومبدلا عضولا عم مادختسالا تايناكمإ فييكتل ريبك

 ىهملا اهصصخت نم تداز اذإ « ةيكيرمألا ةئوعملا اهل اهلهأ ىلا ةناكملاب نابايلا

 ةيبروألا تاجتنملل ايدج ًاسفانم اهرابتعاب لعفلاب زربت ىهو . ةرمتسم ةروصب

 . ةيكيناكيمورتكلإلاو ةفيفخلا ةيكيناكيملا تاودألا ىف

 لب ةلماعلا اهدي ةرثك ىلع دمتعت 1917٠١ 198٠ ىف اهتعانص دوعت نلو

 ةلماعلا ةقبطلا رمألا اذه نكميسف « لمعلا قوس محازتلا لقي ذإو . اهتيعون ىلع

 نأ هيف كش ال امو . نيح ذنم لعفلاب تأدب ىلا اهبلاطم ةكرح ىمنت نأ نم

 فورظ ىو . قارجوميدلا وهلا ةئدهب فلختلا نم صلختبس لابايلا عمتجما

 ةشرو رود ام ًاموي نابايلا بعلت نأ دعبتسي ال ةيويسآلا نادلبلا ق ةيلاحلا روطتلا

 ةراقلا قاوسأل ةبسنلاب لامعتسالا دأ اومو ةقيقدلا تادعملل ةصصختملا تاعانصلا

 ى ةيرشبلاو ةيداملا تل ءازإ اًيميظنتو اًنينف ةفلختتم ثلاز ام ىلا ةيويسالا

 . نابايلا

 : اكيرمأ عباوت (ت)
 بقع ١84/8 ماعىف ةدحتملاتايالولا اهلتحا دقف ؛ةصاخخ ةلاح نييلفلا لثمت

 ًافده نرق فصن نم ريكأ ذنم تحبصأو . 'ةينابسألا ةرطيسلا ىلع نيبلفلا ةروث
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 لثم ةبرثلا نطاب دراوم مادختسا ىلع ةصاخ ةفصب .موقي ىداصتقا لالغتسال

 نع ةئوروملا ركسلا بصق ةعارز ىلعو « موينارويلاو زينجنملاو ساحنلاو موركلا

 . (الينام ليت ) كبعلا ىلعو « نيينابسألا
 ىف ةدرابلا برحلا فورظ ىفو لالقتسالا لظ ىف مويلا نيبلفلا نأ عقاولإو

 نم ربكأ ةجردب ملاومأ سوعرو نيبكيرمألا هابتنا بذجت ىداملا طيحا
 لاز امف كلذ عبو . ةدحتملا تايالولل ةرشابملا ةرادإلا ةرتف لالخ ىأ « لبق ىذ

 ق هنعتارم عيرأ داز دق هناكس ددعنإ لاقي قحلاو  عقدم رقف ىف ليبغرألا

 ةريبكة جرد ىلعوهو « هئايناكمإ لالختسا نع ًاديعب حرب ام هنأ اك . ماع

 . ةيحالفلا تابارطضالل ةيساسخلا نم

 طخ دنع نيمسق ىلإ اًيئاهن دالبلامسقت ليجستبةيروكلا برحلا تبننا دقو
 ايروك تلظ نيح ىف « لامشلا ىف ًاساسأ ةينيدعتلا دراوملا عقتو . 08 ضرع

 ىوتسم ىلع ًاريثك ىناكسلا مخضنلا لقثي ثيح . ةياغلل افلختم ادلب ةيبونملا

 ٠١ نع لقي ًادئاع لثهل رالود رايلم .١ ىوقلا جاتنإلا ىلامجإ غلبيو ةشيعملا
 اذه نأ ديب . ايسآ ى ًاضافخنا لوخدلا دشأ نم ربتعيو . دحاولا درغلل كنرف

 ىلع تبترت ىلا ةيدرفلا ثراوكلا ةلسلس نع ةروص ئراقلا ىطعيل ىثكي ال مقرا

 ... تاونس رشع رورم مرهتدحب ظفتحأبي رقت لازيال< سؤب نمهترج امو برحلا

 دحأ لباقم رالود رايلم !ر# اهيفوقلا لخدلا ىلامجإ غلبي ىلا ناويات امأ

 اهيف ةراجتلا رود نكلو .الاح نسحأ ةيرهاظلا ةيجانلا نم ودبتف ؛ًآنويلم رشع

 نم قفنت امك ةلسرملا لوخدلا ناويات صتمتو . ىلامجإلا جاتنإلا رود نم هأ
 ةعارزلا ديوزتل لذبي ىذلا سوسحملا دوهجلا مر ' هجتنت ام راك أ تاناعإلا

 . ةثيدحلا لئاسراب
 لقت ال هيف ةيداصتقالا سسألا نإ . ضماغ هيف عضولاف مانتيف بونج امأ

 ' « طاطملا ةعارزف « ايسآ قرش بونج ةصاخوىرخألا ةيويسآلا دالبلا نع ةمعالم

 ومن لفكي اذه لك « ةديدحلا ىضارألا حالصتسا ةيناكمإو زرألا جاتنإو



 فلاب

 ٠ (نارزيكللا لهس ) ىف ةبربلا روهدتو برحلا نع جتانلا ريمدتلا مث داصتقالا

 نود راهتسالا نع دوقنلا ىضرقم سعاقتو ةيحان نم نمألل متادلا بارطضالا نإ
 ةقافلا ةلاح- ىلع ءاقبإلا ىلإ نايدؤي « ىرخأ ةيحان نم داسفلا ةماود ببسب ةدئاف

 ىلع مانتيفل ةدحولا ةداعإل علطتلا ىلإ سائلا عقدي ام « دغلا نم ةريحلاو ةديدشلا

 | . ىدايحلا بهذملا ىف رفوتت دق سسأ

 ىف ًابارطضاو قلق قطانملا دشأ مويلا دعت ىويسآلا ىحصلا مازحلا دالب نإ
 بوعشلا ءازإ اهل نييكيرمألا طيروت ببسب اذهو « ثلاثلا ملاعلا قو لب « ايسآ

 .٠ ةعساخللا تاعاسلا ىف ةيكيرمألا ةنوعملا ىودج ىف اهنقث ةلقلو' ةلقتسملا



 يالا ل صقلا

 لالغتسالل ًاضرعت تاراقلا دشأ - ١

 ناتاقتسمناتيقيرفأ ناتلود ( ءارحصلا بونج ) ةيقيرفأي ناك ١1465 ماع ىف .

 اد184,* ٠٠و « 18/٠ 1١ ىلاوتلا ىلع امهم لك ةحاسمو « ايبويثإ و ايريبيل امه
 ناك دقف هلك ةراقلا قاب امأ . ةمسن نويلم ١٠و "١ ناكسلا ددعو « عيرم

 لصأ نم ةيلقأ ةيقيرفأ بونج ىف هيلع رطيست وأ . ةيبروألا لودلا نيب اًمسقم
 نويلم 17١ مضتو « عيرم رتموليك نويلم 7١ قابلا كلذ ةحاسم تناكو « ىبروأ
 الضف « ًادلب 14 نع ىسنرفلا ملعلا اهيلعفرفري ىلا دالبلا ددع لقي ملو . ةمسن

 : ىكيجلبلا ملعلا لظ ىف دحاو دلب كانهو « ىئاطيربلا ملعلا لظ ىف ىرخأ ١54 نع

 لظ ىف رخآو ىنابسألا ملعلا لظ ىف دحاوو « ىلاغترإلا ملعلا اهللظي دالب ةعبرأو
 هديدحت ىف فسعتلا ةجرد توافتت امسق ”ه كانه ناك دقل . . . ىلاطيإلا ملعلا

 . ىتاكسلا عيزوتلاو ةيعيبطلا ةيفارغجلل ةبسنلاب
 ةرتفك « ثيدحلا ايقيرفأ خيرات ىف ةيرامعتسالا ةريفلا رهظت دقف كلذ عمو

 ةساخنلا بيسب اهّناتجا ىلا ةيساقلا براجتلا دعب ىبسنلا ءودهلاو نوكسلا نم

 تاراغإ اهتبرخخ ةراق رشع عساتلا نرقلا وفشكتسم دجو دقف . ىضوفلا راشتناو
 نأو « ةيلحاسلا قطانملا رجه ىلإ مهتعفدو ناكسلا تعور ىبلا « ديبعلا راجت

 ءاذغلا مل رفوت نأ نع ةداع زجعت « اهيلإ نوأجلي قطانم ىف ةقلق ةشيع اوشيعي

 نم ًاروص « زارب ىد ناتيروفاس »و « نوتسجنفل » تادهاشم مرتو ٠ قاكلا

 ةلوجي نوساختنلا ماق نأ دعب نوتسجنفل بتك دقف . اهليخت بعصي عزفلاو سفبلا
 ناكو . رهلا حطس ىلع ةيفاط ًاثثجموي لكدجن انك » لوقي «ىريش » ئطاوش ىلع

 فلل



 فد

 شيرلاب تقلعت ىلا ماسجألا ةنيفسلا حوارم نع عزنن نأ حابص لك انيلع
 نم نوريثك ناكو . ناكم لك ى اهرظنمو ثشلبا ةحئار تناكو . . . ليللا ءانثأ

 تناكو . ةيمظعلا مهلكايه تيقب ثيح ةكسلا ةفاح ىلع اوطقس دق نييراهلا

 ةيواخ اهويعو فحزت تاباشو نابشل اهنأ ىلع اهماوق لدي ىلا ةروعذملا حابشألا
 همتي ملام ةئبوألاو تاعاجملا تلك أو . 217 ةروجهملا خاوكأألا لظ ىف ةايبللا نم

 . . . طقف ماع ةئام ذنم هلك اذه ثدح دقو . رامدلا لامعأ نم ديبعلا راجت

 حاورأل عيظفلا ديدبتلا ىلع تضقو ماظنلا تداعأ دق ابروأ تناك اذإو

 ًاديدج ًارين تعضو ام ناعرس اهنإف « ةيلبقلا بورحلاو قيقرلا ةراجت رصعىف رشبلا

 دالبلا راصتعا ىلع موقي ىرامعتسالا داصتقالاف . ةيقيرفألا ةراقلا قتاع ىلع
 .مجانملا تاجتنمو ةيئاوتسالا ةيعارزلا تاجتنملا نع ايقيرفأ ىف ثح دقو . ىرخألا

 هركيو « ةيئاوتسالا ةيقيرفأ ىف ةيعيبطلا ةئيبلا هجاوي نأ هركي ىلروألا لجرلا نكلو
 ةيقيرفألا ةلماعلا ديلا ةدعاسمىلإ جاتحيف . اهيف اًنقاش ًادهجلذبي نأ ةصان ةفصي

 ءاشنإلو اهلالختساو مجانملا حتفلو يرابكلاو قرطلاو ةيديدحلا ككسلا دييشت ىف

 نيحلاص اونوكي مل ناكسلا نأ ديب . ةعارزلاو عمجلا رامث لقنو ةيئاوتسالا عرازملا

 ةيعامجالاو ةيداصتقالا لكايهلا ببسب ةيبروألا تاعورشملا ىف ةيئاقلتلا ةمهاسملل

 نوشيعيو روجألا ماظنو دوقنلا لامعتسا نولهجي ةءادب اوناك ذإ . مهب ةصاخلا

 هتايلمع ىف مهجمدي نأ نمرمعتسملا نكمتي ىّيحو . ىعارز ءافتكا ةلاح ىف ةيرقلاب
 تناكو ) بئارضلا اهامنأ رابجإلل ةديدج لئاسو داجينإ ىلإ رطضا ةيداصتقالا

 دوقنلا ىلع لصحيل ةلماع ةوق ميدقت ىلع رسألا بابرأ رابجإل ةليسو ةبيرضلا
 ةلماعلا ديلا دينجتو ةيديدحلا ككسلاو قرطلا ىف ةرخخشسلاو ةلاتعلا لامعأو ( ةيولطملا

 كلاج هدهاش ىذلا ىلاتلا رظنملا ىلع آماع نوثالث ضم مو مجانملاو عرازملل

 : هتارك ذم ف هركذو جريسناهوج ىف سرايو

 )١( ناونمب هباتك ىف سسرليو كاج اهركذ ٠» ماع سيراب فرداصلا « ءادوسلا ايقيرفأ 1584
 . "4 ص



 افلا

 عقوو ةتفاخلا تامهمحلا نم ةموتكم ءاضوض انععم طبضلاب ةظحللا قو »

 ىلإو « هذه ةبيرغلا “ىشتسملا ةطحم" ءوده تددبف ةبرآلا ىلع ةيراعلا مادقألا

 نم نيمداقلا نييلاغتربلا دوسلا نم ةلفاق اهنإ ةيرشبلا ناعطقلا لابقتسا ابيف مي

 فورعت ال لاجرلا ماهتلال ةحوتفملا ةيهشلا تاذ بهذلا مجانم نأل كلذ . قيبمزوم

 ىف اوتأ ةديعب ىرق ىأ نم هدحو هللأ ملعي ٠ لجر فلأ ىلاوح اوناك دقل . دودحلا

 ىلإ نوثأي نيذلا نايعألاو ءاينغألا اوسيل عبطلاب مهن] . ةلحرلا لعفب ةقزمملا ملامعأ

 بابش مهنم نوريثكلاو . مهطوم ف ضرألا مييلع هتبأ ًاسئاب آتوق اوبسكيل انه
 نوتأي مهن , دوسلا نس ريدقت عيطتسن امردقب ( ًاماع رشع ةتس اوغليي نأ اوداك
 مهبلع ادب دقو سورعلا رهم اويسكيل ابلاغ « ميتايح ىف ةرم لوأل مجانملا ىلإ
 انس ريكأ نورخلآ كلاثهو . عيطق ىف فارخ مهنأكو ديدشلا بارطضالاو بعرلا

 عمو لب سارحلا عم نوحزميف ةماحلا ةيصخشلا رود نوبعليو ةالابماللا نوعنصتي
 : ب . ًانايحأ مهيلع فرعتيو مهصحفي ىذلا بيبطلا

 مهمو « تاركسعملا ةايحم يعط لاجرلا ءالؤه قاذ دقل « دوعت لويخ هذه

 “ةليبقلا خويش* رصب ثحت « مهدالب ىف اهدعب اودب رعيل انه سامح نولمعي نم
 5 مييدلل ملم رخآ نوقفني امدنع نودوعيو مهلمج نو ركذتسي نيذلا

 ةكرشلا «دينجتلاب نوموقين ل” نأل مهتيبلاخأ ةبسنلاب ًاعيرس صحفلا ميو
 كلذ عمو ٠ ضيبلا ءابطألا ابيلع مدع دوسلا مهوخ] لاح ضيخشت ىلع ةردق

 نوكيو . نيلولسملا دحأ وأ بلقلا وأ قتفلاب نيباصملا دحأ ًآنايحأ مهم تلفي

 كانهف 0 مهطو» ىلإ ءالؤه نحش داعيو نيزخلا نيراتخما عيطق رداغي نأ ةيلع

 نم اهلك أي تابرع لاسرإ اهنم ميو ؛ اهدهاشأ ىقولعجي مل مهنكلو . ىرخأ ةطحم

 كلو ىضرملاو ىجرعلاو نيحورملا ىأ « مجالا مهتباصأ نيذلا

 « ةيديدحلا ككسلا ءاشنإل ةريبكلا تاباغلا ى ةلازإلاو مدرلا لامعأ ترج دقو

 « رشنلا « نالوك و رادب سيراب ىف رداصلا ( ضيبلاو دوسلا) هباتك ىف سرليو كاج )١(
 .ام١ صا ا١5
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 وغنكلا ) ديدح ةكس ءاشنإ نإ لاقيو . اهسفن مجانملا نم. كتف دشأ تناكو

 تحبصأو .٠ ىمحلا مهتكلهأ نمم ةيرشبلا حاورألا نم آفالآ فلكت ( طيح
 ةنيعم قطانم ىف اهنم نويربم اوناك مهن :أ ةجردل نييقيرفألل ًاسوباك نيلاتعلا لامعأ

 نأ دجنو . تاباغلا 0 « قيقرلا راجت نم لبق نم اويرغ 5

 دهشت 94١ه ىلِإ 198٠ نم ةدتمملا تاونسلا ىف ةداتعملا ةيقيرفألا رظانملا

 اهم قأي ذإ قرطلا نع دعتبت ىرقلا تناك دقف . رمتسملا قلقلا اذه ىلع تاذلاب

 كلذ عبو ةرخسلا رماوأ لمحي ىذلا ةرادإلا لجرو نودنجملاو بئارضلا ةابج٠
 « لاجرلل ىريكلا قاوسألا ف بصتل قرطلا هذه ىلع ةلماعلا ديلا لفاوق ريست

 نكت لو . . . ليف ثبازيلاو ج ربسناهوجو ىزيولوك لثم مجانملاو عرازملا دالب ىف
 جاعلا لحاس نم لقتنت تناك ىلا تارجملا كلت فقوتل ةعنطصملا دودحلا

 تناكو . واكاكلا عرازمىف لمعلل ( ىزيلجنإلا ) بهذلا لحاس ىلإ (ةيسنرفلا )

 لقنيو . ةيكيجلبلا ليفدلوبويلوةيسنرفلا ليفزارب ةنيده نيب خضأا وغنكلا ربحت

 عبات امهالكو الوجنأ وأ قيبمزوم ربع رحبلا ىلإ ( ةيكيجلبلا ) اجنئاك ساحن

 ةبيرض هل عفدي نأ هيلعو « قيرفألل ضيبأ ديس ًامئاد كانه ناك دقل . لاغتربلل

 ابروأ ىلإ باهذلل ىعدتسا ام اذإ « مدلا ةبيرضو « لمعلا ةبيرضو « للملا
 ضيبألا لجرلا ةروصو . هفرعيال ودع. دضو اهبابسأ لهجي ًابرح اهيف ضوخيل
 دالب عيمج- نم نيمداقلا نيرماغملا ةروص ىه نييقيرفألا نم نيريثكلا ىدل

 ءالؤه . ةيقيرفألا تابيرابكلاو ركسلا ىف فرشملا ريغ مهيضام اوسنيل ابروأ

 ًاراجتو دييشتلا عقاومل ءاسؤر مهرابتعاب ا مهعم نولماعتي نيذلا مهسفنأ ضييلا

 ةايللا نم نوسئاي نورخاس ًآمئاد نولغتسم مهلكلو نوحزمي دق مهن . نيدنجمو

 لامعأ نم ةرادإلا لاجر رثأتي دقو . ًاراوطأ نويوضغو ًاروط نيفوطع « ىراكسو
 نإف كلذكو . اهعنم نع نوزجععي ام بلاغ مهلكلو « نايحألا نم ريثك ىف فسعتلا
 ىف رامعتسالا نع عزنت نأ ىلإ لصوتت مل ةيدرفلا ريلا لامعأو ا تاثعب
 رمتؤم زفح دقلو . نويقيرفألا ههركي نأ ًابيرغ نكي مل ىذلا هجولا كلذ ةيقيرفأ
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 رامعتسالا هب ذخأ ىذلا عجارتلا هب دصقنو « هدعوم نع رخأت لعف در ليفازارب
 ةيعامجالا ةسايسلا ةعجارم هتغبتو ( ةميدقلا بهذلا لحاس ) اناغ ىف ىئاطيربلا

 نأ ىف الإ لمأت نأ نكمي ال ةسايسلا هذه نأ الإ . وغنكلا ىف ةينيدعتلا تاكرشلل

 . ةقثلا دقف بابسأ ىضاملا فتددعت نأ دعب « ةيبسنلا ةقثلا نم وج وبن

 عئالطلاو ةيبروألا تامركحلا نيب نواعتلل ًاقافآ حتفتو ًاراوح أدبت اذبو
 مهميلعت اوقلت دقو مهدالب رئاصن ميهيديأ نيب نوذحأيس نيذلا نم ةيقيرفألا

 . اهتاعماجو مألا مصاوعلا سرادم ىف

 ةدحاج ةيئايحإ ةثيب  ؟
 دجو دقف . ةيفارغخلا ةئيبلا اهيلع تلي دق خيراتلا اهدعبتسا ىلا ةيقيرفأ نإ

 دجن اننإف . درطملا عيرسلاول بسلا روطتلل ةمءالملا ةليلق ةيعيبط ةئيب اهيف ناسفإلا

 اليوط الصف « ايناتيروم ىف ىلوأ باب نمو ء (ىلام) نادوسلاو لاغنسلا ىف
 داصتقالا لاحم نم للقي لب « ةعارزلا تايناكمإ نم دحي ىذلا فافحلا نم

 كلذ دعبو . ماعلا نم رهشأ ةينامث ىعارزلا تاوملا لصف قرختسي و . عساولا وعرلا
 لغلغتي نأ لصتملا ىلالغتسالا داصتقالا ىلع ب عصي ةقطنك تاباغلا رهظن ًابونج

 ةبرالا ىلع ةظفاحملل ةينفلا بيلاسألا ىلإ دعب لصوتي مل ناسنإلا نأ كلذ . اهيف

 ظفاحبو . بلصتلا نم اهعنمو ةح اصلا ريغ ءارمحلاتيرتاللا ةبرت ىلإ لوحتلا نم

 عبر الإ امعارز مدع طرشب « ةيعارزلا ةبرآلل ىبسن نزاوت ىلع ىديلقتلا داصتقالا
 ١ه وأ ٠١ ةدمل تاباغلا اهيفومنتف ةليوط ةدمل ًاروب كرتت نأو « تقولا سخوأ

 داري ةرم لك دنع اهل ةيقيقح حالصإ ةيلمع ءارجإ ضرفي ىذلا رمآلا . ةنس

 ةايحلل ةصاخ ةروصبةدراط ةئيب دعت ةئيبلا هذه نكلو .. ديدج- نم اهعارزتسا

 تايناكمإ هل مدقتو . ةشيعملا بابسأ هل رفوت ىلا تابنلاو ناورحلا ةايحلو ةيناسنإلا

 ةايحلا لعجت ىلا تايليفطلاو ةيدعملا ضارمألاب جومت ىهو . ءاذغلاو « لمعلا

 ىف ببستي دق ديدج عورشم لك نأ عقاولاو . ةكلهمو ةشه ةردابم لكو لمعلاو



 ف

 . ةئيبلا هنشت ديدج ناودعل قيرطلا حتفيو « رقتسملا ريغ ماعلا نزاوتلاب لالخإلا

 ًايذؤم انه هدجن « ىرخألا نكامألا ف رضي ال لقألا ىلع وأ « ديفي ام لكو

 بئاصملا عيمتب لوألا ردصملا ىه هناويحو ةتابنو ءاملاف . ديدهتلل ًاردصم وأ

 لفاحجو « كربلاو رابألاو راجشألاو ضرألا ناويحو عرزلا كلذكو ٠ راطخألاو

 ةبابذو « ايرالملا رشنت ىلا سيليفون الأ اهرطحتأو « مئارجلل ةلماحلا تارشحلا

 رابغلاو لب . مونلا ضرم وأ ء « زيموسونابيرتلا ١ لمحت ىلا « ىست ىست »
 ٠ تايليفطلاو ةنطوتملا ضارمألا امأ . . . بيهرلا قاحسلا باهلالا لقني ىذلا هسفن

 ىلع ةردقلا للقتو ةيئرم ريغ ةقيرطب « ةميلس ودبت ىلا ةينبلا ضوقت ىهف ةيدعملا
 ًامئاد ًامكح انه ةايحلا ودبتو . :لافطألا لتقتو مقعلاب جاو زألا بيصتو لمعلا

 اكيرمأ ىف هيلع ىه امم ىسقأ اهنكلو دنحلا ىف اهنم فحخأ ةروصب ذيقنتلا فاقيإب
 هنأ ةقيقحلاو . مهسفنأ سانلا ىف نمكي ضرملا نأ ودبيو ٠ ةيرادملاو ةيئاوتسالا
 ضرملا نأ عقاولاو . مهيلع ءانضقلاب هدوجو دكؤي هنأكو بناج لك نم مهب طيح
 . ةيساسألا اهتيطعم نكي مل نإ ةئيبلا تايطعم دحأ

 ةيئاوتسالا ايقيرفأ لهاك لقثت ىلا ةفيثكلا تاتابنلاو خانملا ىلع ةوالعو

 « اهدعبو تافاسملا لوط فاضي « تايليفطلاو ةنوفعلا رئاكتو « اهلك ةبطرلا

 اهيف لقت «ةلزعلل ًاضرأ ةمخضلا ةراقلا هذه نم لعجت ىلا لاصتالا ةيوعصو
 عمجتلا زكارم رود ىرخألا نكامألا عيمج ىف تبعل ىلا قرطلا قرافم

 ةجيتن همظعم ى ةيقيرفألا ةايحلا تتفت ناك دقلو . بوعشلل ةبسنلاب عاعشإلاو

 1 عاضوألا هله

 ةيلاب لك ايه
 ىيرفإلا ىناكسلا وعلا « ةثالث نورق رادم ىلع « قيقرلا ةراجت تباصأ دقل

 ناكسلا ةفاثك تلاز اموءرشع مساتلا نرقلا ةياهن ىقواستم ريغ ادبف .. للخلاب
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 ىف ةيئانثتسا ةبسن ىهو « ىدناروأ -ىدناور ىف ٠٠١ نيب حوارتت مويلا ىح

 داشتو نوباجو ايقيرفأ طسو ةيروهمج ىف " وأ ؟و ايريجين ىف 4١ و « ايقيرفأ
 )١١( ايلعلا اتلوفو ١5( ) لاغتسلا ىق الإ / ٠١ زواجتتت الو . ىلامو وغنكلاو

 (؟١) وجوتو )٠( اناغو (؟4 ) نويلاريسم (1١؟) ايربيلو (١؟) اينيغو

 ىلع ةوالع اذه . (18") ايقيرفأ بونجو (19) ادنغوأو (15) وهادو

 . اهركذ قبس ىلا ىدناروأ - يدناورو ايريجين

 لصفت ىلا ريمعتلا تايلمعق ريبك تتشت 5 نع ةفاثكلا تاطسوتم ربعتو ٠

 ةريخص ةيعاّمجا ايالخ ىتتشملا ريمعتلا اذه ظتنيو . ةيلاخ ةريبك تاحاسم

 رسأ كإ مسقنت ىهو . ةليبقلا ىه ىطسولا ايقيرفأ لك ىف ةيوبضعلا ةدحولاف «ةياغلل

 تحت ةيبرغلا ايقيرفأ نم ءزج عقيو». درفلل ةيجذوعلا ةيعامجالا ةئيبلا لثمت ةريبك

 ناينب تاذ كلام للام هقنا دقو ءانافاسلا ةقطنم ىلإ لصو ىذلا م السإلا دوفن

 كلامم كلذكو واج ىف 8 ةكلميو اناغ ةكلميو ىيوهاد اهنم ركذنو . ىعاطقإ
 اناغ ةكلمم ىه ةاليوط ترمع ىلا تادحولا تناكو . خلإ « فالوألاو ليبلا

 « ةراقلا نم ةريغص ءازجأ الإ مهن مضت مل اهنكلو ٠ 6 ىسوملا » كلاممو ىلامو ىاخئوسو

 . الماك اًنيناكس ًاغارف ًاضيأ 2 مل نإ ىسايس غارف طسو ًازاشن ودبت تناكو

 . هذه ىميلقإلا مظنتلا تايادب ىلع ةيرامعتسالا بو رح او ديبعلا ةراجت تضقو

 ةيرادإلا تانيوكتلا ادع ايف كلذو  ةيلئاعلا لكايملا الإ قبي مل اذهبو

 ةيقيرفألا تاعمتجملا عيمج نيب ةكرتشملا ةمسلاوه ئاعلا ناينبلاف . ةيرامعتسالا

 ةيرقلاب ةايحلا ةعيبط عم قفتي وهو . ىومألا وأ ىوبألا باستنالاب ناك ءاوس

 ةيلوألا ةيطارقمبدلا ) آنايحأ ىعامجا جردت نودبو « ةقلغم هبش تاعمتجم ىف

 ىه نسلا بسح تامسقتلا نوكت ثيحو ةلئاعلا سلجم اهريدي ىلا رسألل

 تاقبط هب دجوت ىطارقتسرأ ناينب تاذ تاعمتجم ىه ىرخأ ةنايحأو ( ساسألا
 ةليبق ىلإ هءاتنا كردي درف لك نكلو . عانصلا ةئفو نيحالفلاو نيكلاملا ءالبنلا
 « ةددحمو ةسناجتم ةعومجم نوكيو ء رسألا نم ًاتوافتم ًاددع مضي بعش ىلإ وأ



 اي

 اهدارفأ لكشي ىلا « ندملا ةصاخ ةغصب وأ قطانملا ىف اهدودحب ظفتحت دق

 : بعشلل وأ ةليبقلل ىلصألا نطوملا اورجه ام دعب ةيعامجا ةدحو ديدج نم
 ريبعتب وأ « ةيركسعلا تاسارحلا قرف نيوكتل ةدعاق تادحولا هذه مدختتستو

 تاعمجتب ًامئاد قلعتت اهكلو . اهلاضعأ دحأ ةمدخ ىف عابتألا قرف طسبأ

 ةجحل 4٠١ ملكتت نادوسلا بوعشف . ضعبلا اهضعب عم رهصنت مل ةليلق ةيعامجا
 نم لضفأ ةقيرط دجن هما نوت . : ةجحل اله وتنابلا ملكتنو . ةفلتخم

 ىلا ةعورملا ىضوفلا نإ . ةيقيرفألا ةيرشبلا باصأ ىذلا تتفتلا ريوصتل هذه

 تادحو نيوكتل لوألا تالواحملا ىلع ًامامت تبضق دق قيقرلا ةراجت اهنثدحأ

 . ةيلئاعلا ةئزجتلا ةلاح ىلإ ةيناث ةيقيرفأب تداعو « ةرقتسم ةيسايس

 كاذنيح. دئاسلاو حضاولا ريغ مسقتلا قوف ةيرامعتسالا تاوزغلا تماق دقو

 ىطسولا ايقيرفأ بوعشل وأ ةيبرغلا ايقيرفأ ى ةرقتسملا ريغ كلامملا ىضارأل
 لالتحالل ىلعفلا عقاولا نع جتن « اًنيقافتا امسقت تلجسو تاوزغلا هذه تثدحأف
 . ةيبروألا لودلا نيب ةدوقعملا ةيلودلا تايقافتالاب هيلع قيدصتلا متو ىركسعلا

 . ةديدحخلا لودلا لالقتسال راطإك قافتالا مسقتلا اذهب ذأ رمألا ةبابن قو

 ازيم ًاعباط ريتعت « قارجوميدلا عيوتل ةمحض ير ايقيرفأ دبشت ١

 رطيسي بعرلا ىب دقو . ع ةرخأتم ةريف ف تأدب دقتناك نإو « ةيلاحلا ةرتفلل

 ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تعضو نأ ىلإ  ةريخصلا ةيقيرفألا تاعامخلا ةايح ىلع
 « اورق ماد يذلا قيقرلا ةراجت دهع نم ثوروملا ميدقلا بعرلا كلذ  اهرازوأ
 ةلرعلا نم نم عون قف : أجلم الث دجو اذلو . هدعب نم ءاج يذلا ىرامعتسالا رهقلاو

 اماكشأ فلتع ىف تايفولا ةرثكت ناكو . هقارتخا ةيبرتلا»و بطلا ىلع بعصي

 ةيحصلا ةياقولا ىلإ راقتفالل « نيغلابلاو نيقهارملاو راغصلاتايفوو لافطألا تايفو نم
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 تايفولا هذه تناك « تايليفطلاو ثولتلا راطخأ دض ةيلوألا تاطايتحالاو

 ىف رحسلا لامعأو ةينيدلا سوقطلا تمهاسو . اًنيعيبط ًاردق ربتعت ةبيرق ةرتف ىبح
 ٍدلخلا طيرشتو رتبلاو ناتحلا تايلمع ب قعي يذلا ثولتلا ببسب ةافولا راطخأ ةدايز

 ى فلألا ىف 4١ ىهف؛فيرلا ىف ةعفترم تايقولا بسن تلاز امو . خلإ . مشرلاو
 هذه ىف ةيلاع لافطألا نم تايفولا تلظو . ىلام ىففلألا ق 4ال و « اينيغ

 ضافخنالل اهقيرط ىف ةبسنلا هذه نكلو . فلألا ىف ٠٠" ىلع ديزت ذإ « دالبلا

 دعت ملف . هيلإ لصي نأ ىعامجالا - ىطلا جالعلا عيطتسي « ناكم لكفف
 ةراغلا ىف فلألا ىف 7+ اناغ ىف تناكو . فلألا ىف 7 الإ لاغتسلا ف ةبسنلا

 11468 ماع ىف فلآلا ىف ؟١ ىلإ تضفخناو 1160 و 1947 نيب

 4١و 2 1945١140-0ق فلآلا ىف 14 تايفولل ماعلا لدعملا ناك رّقشغدم

 (7١فلألا ىف ٠١ ىلإ ليف دلوبويلوغنوكلا ف تلصوو . 1468 ماع ىف فلآلا ىف
 ماع ىف . هروطت ناوفنعق عضوا نأ ىلع ةيددعلا بسنلا هذه توافت لديو

 لك ىف فلألا ىف ه١ و 4٠ نيب حوارتي تايفولا لدعم ناك ١960-5٠

 تايفولا ةبسن ضافخنال ةمواقملا زكارم ضعب مويلا ىتح تيقب دقو «آبيرقت ناكم
 ىف ًاتنشم اهيف ريمعتلا دجنو « ناكسلا ةفاثك ابف لقت ىلا دالبلا ىف ةصاخ

 اهتايفو ةبسن ضفخت نأ تعاطتسا قطانملا نم ديدعلا نأ الإ . ةلزعنم تاعومجم

 . (فلألا ىف ٠١ نم لقأ وأ ٠١ ىلإ تلصوف ) فصنلا ىلإ

 «هروصتن انك امع ةعفترم ةبوصخلا نأ ن يبت سايقلاو رابتخالا تايلمع نأ ديب.

 عقاولا ىف اهنأ نيح ىف « ةقيقحلا ن نم لقأ ناك تايفولا ريدقت نأ ىلإ كلذ دوعيو

 ايعيرلأ ق ناكسلا دوكرلا رسفن انلعجي ناك ىذلا رمألا « ةريبك ةجردب ةيلاع

 ١ . ةيداع ريغ ةجردب ةبوصخلا ضافخنا ضارفاب

 هذه سايقلاورابتخالا تايلمع بسح اهباسح نكمأ ىلا ديلاملا تالدعمو

 . ةدحتملا مألل ةيفارجومبدلا تاساردلاو فارجومودلا ليلدلا ( ) ١
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 ى ه6 و لاغتسلاو ىلام فير ىق ه؟”و ىبييغلا فيرلا ىف 57“ ىلإ 59 نم ىه
 . جاعلا لحس

 3 ةيقيرفألا نادلبلا ضعب ف مهرامعأ بسح ناكسلا عيزوت بسن

 “لا "هكا سمسا دس
 5 را امرك | نورمكلا
 4 هارد قركأ وهو اينيغ
 3 هارآ 4ر4 ١14 جاعلا لحاس
 7/4 ههرا/ ضل 154 ىلام
 يه هاسر4 4:نآ 4 لاغتسلا

 75 511 امم4را/ 1148 ىلطعسولا ايقيرفأ ةيروهمج
 1: 64 41,5 | 6 (ليفازاري ) وغنوكلا
 0 هر 41,0 | 6 ' ”داشت
 5 111 ضي 11464 ا ,اقاغ
 84 هةر يارا |[ 6 : تايبماج
 5 هال ةءرال | اوه“ ءهلإ ' ايريجين
 كا 5 مورإ | 1و٠ الوجنأ
 مر ةارو مالك | ١4 ,: دنالوتوساب
 0 ههرا/ ضنا | ناك .٠ دئالاناوشتب
 00 همر مهر او“ «ليف دلوبويل ) وغنوكلا

 0 هوا 55١ هك 1 سيروم رزج

 ها هؤرو 4ر5 116 قيبماز وم

 بسن ىلإ نآلا ذنم ةيعيبطلا ةدايزلا تالدعم لصت فورظلا هذه لظ ىفو
 دقعلا لالخ تايفولا ةبسن اهيف تيضفختا ىلا دالبلا ىف /23و ؟ نيب ايف حوارتت
 را . ريخألا

 ىناثلا ددعلا ابابأ سيدأ ىف تردص - ايقيرفأل ةيداصتقالا ةرشنلا ةدحتملا مثلا ةئيه )١(
 : م . "119 ويلوي



 فق

 ايقيرفأ ى ناكسلا نيب بابشلا تائف ةبلغ ىه اذهل ةيفارجوميدلا ةجيتنلاو
 ةجوملا لعجت ال ةجردب ةياغلل ائيدح هاجتالا بالقنا لاز امو « ريبك لكشب
 ةبسن ضافخنا اهكردأ ىلا دالبلا قو . غولبلا ةلحرم ىلإ لصت ةيفارجومدلا
 « ناكسلا نم / 5٠ ىلع ماع ٠١ نع مهنس لقت نيذلا ةبسن ديزت تايفولا

 ةدايز دعب ةيفارجوميدلا اهتروث لمكت مل ىلا دالبلا ىف نيغلابلا ةبسن ديزت اميب
 دق خويشلا ةبسن نإف « اًنيئانثتسا ًارمأ لاز ام رامعألا لوط نأل ًارظنو . ةريبك
  ةياهلل ةضفخنم تالدعم ىلإ تلق

 لقي ام ةنس هو و ٠ نيب مهرامأ حوارتن نيذلا نوغلابلا لثمي ماع لكشبو

 ماع نيرشعلا نع مهرمعلفي نيذلا ددع مهمع.ديزيو « ناكسلا ددع فصن نع

 مهلقث دادزي لظيسو . قيبمز ومو لاغنسلاو وغنكلاو اي ريجينو اينيغو جاعلا لحاس ىف
 ى اهرودب ةيقيرفأ تلخد دقو . ةمداقلا تاونسلا لالخ ىلاكسلا نازيملا ىف

 ةباشلا تائفلا بيردت لكاشم اهيف لتحت ىلا « !ًدج ةيتفلا دالبلا ةعومجم

 ةروصب ًايفانم ديدحلا عضولا اذه ودبيو . لوألا ةناكملا اهناكسإو اهفيظوتو
 . ميدقلا ىوبألا عمتجلا ف ةطلس نم خويشلل ال ةصاخ

 هتامسو ىيرفألا فلختلا رهاظم . ه

 ةيئاذغلا داوملا جاتنإ وه ىرامعتسالا داصتقالل ىساسألا فدحلا ناك ال

 ةحلاص هل تدب ىلا تاعاطقلا ضعب أبع هنإف ريدصتلل ةصصخملا ماحلا داوملاو

 هقلاوم برقو ةيعيبطلا ةثيبلا ةمعالم ببسب «ةيراجتلا ةعارزلل ةصاخ ةروصب
 رداصملا لالغتسا ىف ًاريثك طرفأ دقو رامعتسالا ىرن ام ًاريثك لب : ريدصتلا

 نداعملاو ماخللا نداعملا ريدصت ساسأ ىلع ىنيدعتلا جاتنإلا مظنو « ةيعيبطلا
 «ريدصتلا اذهو جاتنإلا كلذتاجايتحا بسح لقنلا دعاوق ماقأو « ةصلختسملا

 اهيف تدب دالب ىف اهتاشنإ ةبوعص ببسب -« تادعملا نم ىندألا دحلا امدختسم



 قف

 نع جتنو . ةصاخ ةفصي ةيناودعو ةدراطةيعيبطلا ةئيبلاو ةفيعضو ةردان ةلماعلا ديلا
 . ىرامعتسالا داصتقالا ريثأت زكارم نيب جاودزا « اهلك ةراقلا قاطن ىلعو « اذه

 بهذلا لحاس لث» «ةيعارزاا تاعورشملا قط انم« راك ادلثم ةريبك ُىلاوم كانهخ

 ةيقب امأ . 6 اجنتاك وأ « دنار ز رتوستو » لثم ةينيدعت قطانمو 5 (اًنيلاح اناغ)

 « ةريغصلا ةيلئاعلا تاعمتجملا نم اهم ال ددع ىلإ للحتتيل هريصمل كرت دقف ةراقلا

 لاجرلا دينجتو بئارضلا ةيابحي اهنم عنقتو ء اًدج ديعب نمالإ ةرادإلا اهيقارت ال
 ىذلا داصتقالا الو ىعامجالا مظنتلا 2 لخدتت نأ نود « رخئآو نيح نيب

 . ةيرقلا ىف ىتاذلا ءافتكالا راطإ ىف لظ

 ةريحلا ببسي ةيقيرفألا ةئيبلاو عمتجملا فصو ناك لاوحألا نم ريثك ىو
 دجوت الف . هتاذ ىيرفألا عقاولا نم عبان توافتلا اذه .نكلو . هتوافت ببسي
 بيلاسألا عقاولا ف عونتت لب « تاباغ وأ باشعأ ةعارز الو ةيقيرفأ ةعارز

 بوعشلا ددعتت ام ردقب ء« ضرألا مادخيتساب ةشيعملاتارورض رفوت ةلكشم ةهجاومل

 جتانلا ةيك نيب نامألا شماه ةل آض وه كرتشملا لماعلاو . ايقيرفأ ىف ةدوجمملا
 ببسي ًاثيشف ائيش اجرح عضولا دازيو . ةيلحما ةعامجلا تاجايتحا عومجو ققحا
 ى ةلغتسملا قطانملا انينثتسا اذإو . ةدرطملاو ةيعيبطلا ةيناكسلا ةدايزلا راشتنا

 تحت وأ ةيبروألا تاكرشلا ةطساوب اهقيوست متي ىلا ةيئاذغلا داوملا جاتنإ

 رارمتسالا مدعو عطقتلاب زيمتت ةيقيرفألا ةعارزلا نأ دجن اننإف « اهنرطيس
 ةضفخنم اهنكلو ةمظتنم ريغ ةعارزلا ةلغ نإ . ضافخنالا ةغلاب ةيجاتنإبو

 ةكرح لاصتا مدعل ةرشابم ةجيتنف عطقتلاو رارمتسالا مدع امأ . ماع لكشب
 تاحاسملا ودبتو . ةليوط ددمل ًاروب ضرألا كرت نم ًاضيأ عبني اك . ريمعتلا
 ةدودحم تاقالعلاو . ةيوناثلا تاباغلا وأ انافاسلا طسو ىف ةريغص عقبك ةعورزملا
 « ةيريلا تاتابنلا نم تاحاسم اهضعب نع اهطزعت ىلا تاعمتجلا نيب ةياغلل
 نأ ىوس ماها نم ةعامج لكل سيلو . ةثيدرلا تارمملا الإ اهقرتخت ال ىلا
 اهصقني ام لامكتساو « ال ةمزاللا تايرورضلا جاتنإ ىف ىتاذلا اهرارمتسا نمضت



 فني

 تالوصحملا نيزخت فورظو .. صنقلاو كمسلا ديصو عملا عاونأ فلتخمب

 . هكالبتسا دعرم نيحي نأ لبق دقفي وأ لوصحملا نم ءزج فلتي اذكهو . ةئيس
 نييعارز نيمسرم نيب لاقتنالا ةريف ةلكشم ىه تاعمتجملا لكل ةيديلقتلا ةلكشملاو

 لدابتلا نوكي ةيلمعلا ةيحانلا نف . طحقلا نم ةيونس ةريف عم قباطتت ىهو

 . ةيميلقإلا تالاصتالا نم ةكبش تاعامجلا هذه مدخت ال املط اليحتسم

 ةيقيرفألا ةيناكسلا تاعامجلل رفوتت ال « ًانايحأ ققحتي ىذلا جاتنإلا ضئافو

  ىرخألا ةيلامعتسالا داوملاو تاجتتنملا نم هيزاوي امب هتضياقم وأ هعيب صرف
 اًيرورض ديلاقتلا هارتام قوف اهدوهجم ةدايز ىلإ اهعفدي ام كانه سيلف كلذلو

 عضولا اذه ىلع ةركتبم ةماكن يفلؤملا ضعب قلطأ دقو . ةيتاذلا اهتاجايتحا دسل

 ,نمضتي جاتنإلا ةدايزل دوهجم لك نإف رخآ بناج نمو .. « قالغنالا ١ ىه

 لالغتسا ىق فارسإلاف . مات لكشب تاعامجلا ضعب اهكردأ راطخأل ضرعتلا

 ةيفيرلا تاعامحلا اهفرعت ىلا ةيكينكتلا لئاسولاب ةنيعم فورظ ى: ةبرنلا

 ريغ ةروصبو ايقيرفأ عم قفتتال ةيعارز تايلمع لاخدإو لب «.ةيقيرفأآلا
 لئاسو نع ةيقيرفألا ةعارزلا ثحبتو . راوبلاب اهلماكب قطانم ددهي « ةسوردم

 لالغتسالا فورظ ى اهيلعروثعلا ف لمأ نم اهمامأ سيل نكلو « .اهتروث قيقحت
 ىلاتلابو « ناويحلا ةيبرت نع اهلاصفناب ةعارزلا هذه زيمتتو . عطقتملا ىورقلا
 . تاناويحلا ةيبرت نكمي ىلا نكامألاف ىتح ىعيبطلا دامسلا مادختسا مدع

 ليزه دئاعلاو . ةيشاملاو ىواقتلا ءاقتنا تايلمت نع ءىش لك ناكسلا لهجيو

 اهنأ ريغ ًامئاد ةقذاح تاودأب نرتقتو « ابلاغ ةمخض ىهو لمعلا ةيمكل ةبسنلاب

 ةرذلا نم راتكملا جاتنإ لصي ةينادوسلاو ةيلحاسلا قطانملا ىف . ةهفات ةءافك تاذ

 نم مجك 0٠١ وقنوكلا ف تيزلا ليخن ىطعبو . ”الاتتيك 5 وأ ه ىلإ ةجيوعلا
 ال وأ ه ىلع الإ جاعلا لحاس ىف زرألا عراز لصحي الو . راتكحلا ىف تيزلا

 تاذ ةيشاملا نزو طسوتم امأ . راكتملا ف روشقملا ريغ زرألا نم تالاتنيك

 ةيبرت قطانم ىف وأ ةينادوسلا ةقطنملا ف جك 6 و ٠٠١ نيب حوارتيف نورقلا



 قف

 ١هىلإ ١١ نم ىنادوسلا فورحلا نزيوءةيقرشلا ايقيرفأ لابج نى ناويحلا
 وأ ايسيدور وأ الوجنأ وأ اناغ ىف ريزنكلا نزو طسوتم زواجتي 1 . جك

 ٠ رقشفدم

 طقف ترصتقا ةيعانصلا تارامتسالاف . ةيقيرفأ ةعانص نآلا ىح دجوت الو

 ءاشنإو ةيئابرهكلا تازيهجتلا نأ عقاولاو . ريدصتلا لجأ نم جاتنإلا تايلمع ىلبع
 اههجوت ىلا تايلمعلل ةيقيرفألا ةراقلا ىلعيطاقسإ»الإ ىه ام ةيديدحلا ككسلا

 فلتخي عضولا نأ ودبيو .ىربكلا ةيبروألا تاكرشلل ةيسيئرلا زكارملا ديعي نم

 لصأ نم ةيلقأ ديب اهيف ىعانصلا زاهحلا نكلو « ايقيرفأ بونج ف كلذ نع
 ةلماعلا ديلا هب نمضتىذلاردقلاب الإ « آمظنم ًاداعبإ نييقيرفألا هنع دعبت ىروأ
 ”. ةجتنم ةعانصلا لعحلا ةمزاللا

 ىلا ىرقلا نم فيرلا ناكس نم ءزج درط ببسي عيرس لدعمب ندملا ديازتتو
 جاتنإلل ندملا دادعإ نأ ريغ . لماك لكشب اهناكس دوأ مقت نأ عيطتست دوعت ال

 عاونأ عيمج اهيف منت  ًاساسأ ةيراجت زكارم ىهف بولطملا نع لقت ةروصب مي
 راهتسالاو عورششملا حور ىلع بردتلا نإ . اًنحشو ةعاضو اهربكأ ىّبح ةراجتتلا
 ىف نونف كانه سيلف  اليوط ًاتقو قرغتسيو دّمعم رمأ « ةينفلا امهبيلاسأو ىوقلا

 زاجنإلاب حمست ىلا مظنتلاو زيهجتلا لئاسو داجيإ بجيو . لاوحألا ظعم
 ودبيو . بناجأألا نيدعاسملاو نيلهؤملا نيينفلا نم ةياغلل ليلق ددع ىلع داّعالاب

  ةيروفلا تازاجنإلل ةبسنلاب اهريغ نم رثكأ تحجن دق ةيقيرفألا لودلا ضعب نأ

 . ًادبأ فورعم ريغ رمأ دغلا هئبخي اف كلذ عمو

 ىيرفألاروطتلا قرط .-

 ةعانصلا ةماقإل اهنمءاله ثيح- نم ةيواستم ةيقيرفألا لودلا فورظ تسيل

 ةراقلا لك ىف اهليوحت نكمي ةعارزلا نكلو . ةيساسألا تاعانصلا ةصاخو ةيموقلا



 فين

 ىلع الاثم اناغ ةموكح تبرض دقو . ىوقلا لاملا سأر نيوكتل ًاردصم حبصتل
 . واكاكلا عيب نم جتانلا لخدلا ضئاف هيذغي ىذلا معدلا قودنص اهكاشنإب اذه

 نوكيو ةحيحشلا تاونسلا ىف جاتنإلا نيعي امم لوصحلا ةريقولا تاونسلا ىف

 ىلإ لوصوللو . تازيهجتلاو تادعملا ىف اهرامتسال لاومألا سومر نم اًنيطايتحا
 . نايرهوج ناطرش ققحتي نأ بحي ةهباشم جئاتن

 عاطق بناج ىلإ ىراجتلا جاتنإلا عاطق ءاشنإب حمسي ىذلا حاتفنالا )١(

 ملستب عاطقلا اذه صتخا ءاوس « هلك دلبلا قاطن ىلع كلذو ىلحنلا كالهتسالا

 دارطال ةديازتم ةروصب ندملا اهجاتحت ىلا ةيديلقتلا ةيئاذغلا تاجتنملا نم ضئافلا
 واكاكلا قوسك ةيلودلا قوسلا داصتقا ىف ديدحلا ىراجتلا عاطقلا جمدناوأ « اهوم

 . زوملاو ينادوسلا لوفلا»و ليخنلا تيزو

 « ةيلحلا ةعامجلل مزاللا ءاذغلا جاتنإ ةيناكمإ رفوت ىلا ةلخلا ةدايز (س )

 . اليلق ديزأ وأ ئاكم لمعب كلذو قوسلل صصخملا ضئافلا هعمو
 سفن ىف تايلقغلا ريوطتو ةماعلا لاغشألا قيقحتب لوألا طرشلا طبتريو

 نأو « ةداعلا ف« ًاعم ناريسي نيرمألا نأ تنيب دق ةبرجتلا نأ عقاولاو . ثقولا

 . ةديدج تاهاجتاو تاءارغإ ناظقوي لقنلا تارايس مولقو قب رطلا قش

 لاملا سأر ريل راطخأ .بنجتي ًارذحو ًارينتسم المع ىناثلا طرشلا بلطتيو

 « هاجتالا ىرنو . اهرمدت ةقيرطب ةيعارزلا ةيرللا لالغتسا ف فارسإلاب ىراقتعلا

 « ةيديلقتلا تاجتنملا نم ةفاثك ربكأ ىعارز بيكر كرت نإ ريسي « ىجيردت لكشب

 ةيليمكت تاعارز ىف اهددجت وأ ةبرتلا ىلع ظقاحت ىلا تاعارزلا لاخدإ ىلإو

 دقو . ةيعارزلا تازيملا سفن ميدقت عم « ةليوط ددمل ًاروب ضرألا كرت نم الدب

 لك قف فعاضتي نأ نكمي ةيديلقتلا ةعارزلل سئابلا دئاعلا نأ ىلع ةبرجتلا تلد

 ليفدلوبويل وغنوكلا ىف .تارم رشع ًانايحأو لقألا ىلع تارم عبرأ ًابيرقت ناكم
 ىلإ " نم ىطعت ليخنلا تيز نم عاونألا ضعب ةملقأ تمت جاعلا لحاس ىفو

 ىلإ ٠١ نم ةيديلقتلا ةعارزلا جتنت اميب « راتكه لك ىف تيزلا نم نانطأ 4



 فرح

 حوارتت ةيك طاطملا عارز راخص دصحي جاعلا لحاسو ايريجين ىو . جك ةهن١
 4 نوتسرياف » ةكرش لصحت اهيب د حل د و١٠7 نيب

 اينيخ ىف نورمكلا ديدحلا زولا عرازم ىطعتو « مك ١6٠٠١ ىلع ايريبيل ق

 ٠١ لباقم.راتكملا ىف اًنط 50 ىلإ ٠0 نم « ويوب هوأ « ليشيبورج ) عون نع
 نم ةدايزلا حوارتت بوبحلل ةبسنلابو . اهنيسحت مي مل ىلا عرازملا ف اًذط ١؟ وأ

 ةبسنلاب ه0 و لب "0٠و « زرألا ىف ه:ىبحوأ « 7٠١ ىلإ راتكحلا ف تالاتنيك ه
 اهنيسحت نكمب ال ةعارز ةيأ كانه تسيل ةيلمعلا ةيحانلا نمو . ةجيوعلا ةرذلل

 تايليفطلا ةمواقمو تابصخملا مادختساو عاونألا ءاقتنا مث اذإ ةريبك بسنب

 ةعارز روطت لوح ثاحمأ ةدع نآلا ىرجنتو . تابنلا روهز بيصت 3 ضارمألاو

 ةلبصمم . لفكت ةيفلع ةعارزا ًاساسأ نوكت نأ عيطتست ىلا ةيئا اوتسالا ٍوقبلا

 عوضوم سردي فدا سفن قيقحتلو . ةيشاملا ةيبرت نيسحتب حمستو اًيفاضإ

 . كوشلا نم ىلاخللا رابصلا ةعارز ىلإ ءاجتلالا

 « بعصأ رمأ ةعيرس ةدايز ناوبحلا ةيبرت ىف دئاعلا ةدايز نإ؛ لاقي قحلاو
 ةرقبلا نع تارم عبس وأ تس لقي ام نهدلاو يتحلل نما لكل ةينادوبملا هرفلاف
 اذه ضيوعتلو . اًنيبسن اضافخنا رثكأ نابلألا تاجتنم تلاز امو . ةيبروألا

 ضارمألا دض ماد عارص نشو ىعارملا ف ىرذج نيسحتب مايقلا ىغبني قرافلا
 ىلع ةوالع فلعلا نم ىطايتحسا نيوكتب ىعتوملا نامرحلا دضو ناويتلا ىف ةيئابولا
 تاطحم نم فاك ددع نآلا ذنم كانهو . ةيساسألا ءاقتنالا تايلمع ءارجإ
 . بيرقلا لبقتسملا ىف نسحت ثودح عقوتن انلعجي امم ةثيدحلا عرازملا» « نيراجتلا

 . تارامتسالا نم ىندألا دحلاب ايقيرفأ ىف ةيعارزلا ةروثلا ققحتت نأ نكميو

 ًامدقم يكحلا عيطتسن ال اننكلو «قطانملل ًاعبت ةيواستم ريغ ةقيرطب رشتنت ىهو
 ناك املاطءروطتلاب عارسإلا ىلع عجشم لماعك لثملا برض همدقي ىذلا رودلا ىلع
 ًاردصم جاتنإلا ةدايزل هنيصصخي ىذلا دوهجملا حبصي نأ نوشخي ال نوحالفلا
 . اليوط دمصت نأ ةميدقلا .لايجألا ةمواقم عيطتست الو . ةيفاضإ بئارض ضرغل



 ففي

 لئاسوو سرادملا اهتعنقأ دق هذه تناك اذإ ددعلا ةريثكلاو ةيتفلا تائفلا طغض مامأ

 « اليلق ديزي ًادوهجم تاذب اذإ « لضفأ ةايح قيقحت ةيناكمإب داشرإلاو مالعإلا

 . لمعلا ى مظعأ ةظقي بلطتي رمألا نأ الإ

 ةنراقمو « ىهملا طاشنلا تاعاطق فلت نيب نيلماعلا ناكسلا عيزوت نإ

 نيبت « ىلخادلا جاتنإلا ىلامجإل ةبسنلاب تارداصللو ةشيعملا داوم جاتنإلا مجح

 . ىعانصلا روطتلا لاجم ىف ةيقيرفألا تايداصتقالا ىف فلختلا

 لخادلا جاتنإلا ىلامجإل ةبسنلاب تارداصلاو ةشيعملا داوم جاتنإ ةيمهأ

 ةيقيرفألا دالبلا ضعب ىف ناكسلا ددعلو

 ةيوثما ةيسنلا سب ا تارداصلا ةشيحملا داوم جاتنإ
 ّْ 8 ةيوثللا ةبسنلاب | نولماعلا ناكسلا | نمةيوئم ةبسنك

 0 ىلخادلا جاتنإلل | ةعارزلا ف | ىلخادلا جاتنإلا | كبل

 ناكسلا لاخلا ىلامجإلا
 0 4 م4ا/ ه٠ اينيغ
 قب ما هم تادوسلا
 5 0 1 5 جاعلا لحاس
 وخنوكلا
 م 1 مه فأي ليف كلوبويل

 9 14 7 55 اناغ
 3 14 4١ ها نورمكلا
 1 ن 7 54 ايريجين
 1 ؟4 ف 4 ادنغوأ
 94 ١ 4 4 اينيك



 فيل

 طاشنلا عون بلبيسح ىخادلا جاتنإلا ع 85( وت

 ةيقيرفألا دالبلا ضعب ىف

 ةنسلا

 ةرا/ ؟مرس | 4 احلا اينيغ
 ١٠١ + خه هرب | 19 هؤادمؤ نادوسلا

 4 ار ل 9١ه5| تورمكلا

 ١س ار | *#م 1968|  ايريجين
 الرا عرس | 5١ 1 اناغ
 وغنكلا

 14 ىف ف 1١9459 | (ليفدلوبويل)

 لقنلا مظنت لاجيو « ةقاطلا لاجم ىف تادعملاب زيهجتلا ةفيعض ةيقيرفألا دالبلاو

 تالصاوملا لئاسو ق ت ازيهجتلاو ءاب رهكلا كالبسا

 ةيقيرفألا دالبلا ضعب ىف

 لكل تابرع دحلا 0 رة

 ددعلا) ضارغألا |[ 1 0 0 0 ءابرهكلا نمدحاولا
 فلألل ةبسنلاب 2 ملأ / تاووليكر

 (ناكسلا نم )»م )مك (ةعاس

 قم كل 0 اينيغ
 030 ١ 5 نادوسلا

 4 1 1/ نورمكلا
 <74 © نقي 15 ايريجين
 اول ةرا 16 اناغ

 وغنوكلا
 لو و” لي (ليفدلوبويل)
 هآلا ' دا ١1ه جاعلا لحاس



 قفط

 ىاعتو « ةروطخلا نم ةريبك ةجرد ىلع ًازجع هجاوت نذإ ةيقيرفآلا دالبلاف
 نيب حوارتت ةباتكلاو ةءارقلا نوفرعي نيذلا نيخلابلا ةبسنف . نيينفلا ىف ًاصقن

 ةيوناثلا سرادملا ف نيذلاو ةنس ١9 ىلإ ١4 نمبابشلا ةبسن لقثو 2/350 و ٠

 ودبي عضولا اذه ءازإو . (1/ ؟ ىلإ اهب ةيسنلا عفترت ىلا اناغ ادع ) / 8 نع
 لاعفلا ديحولا ليبسلا وه « نيينفلا نم ةعومجم هيلع فرشت ىذلا طيظختلا نأ

 قيرط نع جاتنإلل ةديدج تاعاطق حتف ىلع موقيىذلا لماشلا روطنلا قيقحتل

 00 .فوق لام سأر نيوكت
 ًايولسأ « ةيرامعتسالا ةرتفلا باقعأ ىف أدب ىذلا « طيطختلا حبصأ دقو

 مت دقو . ةيقيرفألا لودلا فلتمم ىف ةيمنتلا مظنت ىف الماشو اماع نوكي داكي

 لودلا ةدعاسع « ةيكينكتلا ةنوعملا تايعمج ةطساوب ططخللا هذه نم ءزج عضو '

 لاغتسلا ق ىضارألا لالغتساو ةيعانصلا تاساردلا ةكرشك « اهنودب وأ ةيبروألا

 ةيعمجو « رقشغدم ق164.,5.5. ةيقيبطتلا ةضايرلاو داصتقالا ةيعمجو 1

 روطتلا دهعمو 5.:5.8.92.1. نورمكلا قف ىعامجالاو ىداصتقالاروطتلل تاساردلا

 ددع نكي مل 11517 ماعىفو .. خلإ «1.0.1.1. وهاد ف ىكينكتلاو ىداصتقالا
 هعضو مت ام ددع غلب اك « ةطخ ةرشع سمخ نع لقي ذفنت ىلا ةيمنتلا ططخ

 تأشنأ دق طيطختلا ةسايسب مزحب لخأت ىلا لودلا نإ . ططحت رشع دعب ذفني ملو

 ةيضوفمو « اناغ قف طيطختتلل ةلودلا ةنكلب لثم « ايقيرفأ ىف ًامامت ةديدج تاسسؤم

 ةيداصتقالا ةيمنتلا ةرازوو « رقشغدم ىف ةطخلل ةماعلا ةيضوفملاو لاغنسلا ىف ةطحلا

 تالرحت ططخلا هذه نمضتت الو .. ايريجين ىف اهب قحلملا طيطختلا بتكيو
 « ةعساو ةروصب ةمهاسملل صاخلا لاما سأر وعدت ىهف ةيداصتقا وأ ةيعاجا

 « ليف دلوبويل وغنوكلا ىف . صاخلا ىنجألا لاملا سأر ىلإ ءرجللا دعبتست الو

 ىنجألا لالا سأر لثمي نأ ساسأ ىلع ةيمنتلا ةطخ ليومت ىف ةداقلا بغري
 / 4١ ىلإ ايريجيف ىف ةبسنلا هذه لصتو « تارامتسالا عومجم نم / 44 ةبسنب
 . / 74 ىلإ اناغ فو

 « عينصتلا تايلمعل دوهحلاو تاراعتسالا نم ًاعزج ططحلا مظعم صصختو



 فر

 لوألا ماقملا فو « ةيعارزلا ةلماعلا ديلا نم ضئافلا صاصتمال يرورض رمأ وهو

 « ىحاوضلا ى ةماقملا « حيفص ندم ١ ىف اوسدكتو مهنطوم اورجه نيذلا ءالؤه

 ةرتفلا ىف ًاماخ ردصي ىذلاو ريدصتلل صصخلا جاتنإلا نم ءزج ةميق ةدايزل 9

 داريتسا نم ةيقيرفألا لودلا ريرحتب ىراجتلا نازيملا نيسحتل ًاريخأو .- ةيلاحلا
 دراوملا اهصقنت ال ايقيرفأف . اهل لدابتلا ٍلئاسو ريفوتب و ةعونصملا تاجتنملا ضعب

 ةيكينكتلا لئاسولا كلمت الو محفلا ىف يعل ةريقف تناك اذإ ىهو « ةيساسألا

 ةروصب اهيضارأ بيقنت م مل مل هنإف 2 --- اهجاتنإ اهسفنب لمعتستل ةيلاملاو

 ةريبك ةوق ةيقيرفأ كلمت ةبطرلا ةيئاوتسالا ةقطنملا قو . لورتبلا نع ًاثحي ةلماك

 « عاونألا عيمج نم ةيندعملا دراوملاب 7 ةراقلاو . ةيئابرهكلا ةقاطلا نم ةنماك

 ق تيسكوبلاو « اينيغو نويلاريسو « ايربيلو « اًيناتيروم ىف ديدحلا ماخ اهم

 « ايسيدورو وغنكلا ىف كنزلاو صاصرلا ماخنو « اناغو وغنكلاو اينيغو نورمكلا

 ةسيفنلا نداعملاو بهذلا ىلع ةوالع ء وخنكلاو ايسيدور ىف ًاضيأ ساحنلا ماخو

 مجانملل قارغملا عيزوتلا نكلو . ةيقيرفأ بونج داحتا ف ساملاو موينارويلاو
 ضعب ق الإ ةيساسأ ةعانص ءاشنإ ىلاحلا ثقولا ىف هعم ليحتسي الكش ذختي

 ةبساسألا تاعانصلا كلت رابتعاب و . ةريبك ايازمب عيزوتلا اذه اهبصخ ىلا دالبلا

 . ةيلودلا ةيعانصلا ةكبشلا نم أزجتي ال ًاعزج

 ةيرب ريضحتو ةبزيهجت ةعانص ءاشنإ ف زج لكشب أدبت نأ ةلود لك عيطتستو

 نكلو . ةيئاذغلاو ةيعارزلا تاعانصلاو تنمتألا عناضك « طسوتملا ىوتسملا ىلع

 ةفيعض ةيجاتنإ ةدعاق ايقيرفأك المت ذإ . اًنيرورض ًارمأ قيسنتلا ودبي ًايضيأ انه

 نييرادإلا ةداقلا نم ًاريغص ًاددعو « نييئاصخألاو نيينفلا نم اليلق اددعو

 « نكامألا نم ديدعلا ىف ةيداصتقالاو ةيرادإلا لكايهلا سفن راركت نود لوحي امم

  ةمسن نويلم ىلع ةداع اهضعب ناكس ددع ديزي ال ىلا لودلا قاطن ىلعو
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 ةيداحتالا تاللواحلاو ىسايسلل ماسقنالا ال

 ةيزيلجنإلاو ةيسنرفلا تارمعتسملا ريرحت ىدأ « تاونس سمخ نم لقأ ىف
 . ةديدج ةلود 79 لالقتسا ىلإ «وغنكلا ىلع ةدايسلا نع اكيجنلب لزانتو « ةعدقلا
 ايبويثإ اهيف امب « ةلقتسم ةلود ؟9 ءارحصلا ىونج ايقيرفأ ىف اًنيلاح دجويو
 . رامعتسالل ةعضاخ لازت ام ىلا ملاقألا نم ةتسدو« لبق نم ناتلقتسملا ايربيلو
 ةيرامعتسالا ةرتفلا ف يرادإلا ماسقنالا نم ةيقيرفأ ىف ةيلاح ا ةيسايسلا ةئزجتلا عبنتو

 فلتختو .تايروطاربمإلا نيب ةيقيرفألا ىضارألا مسقت نمو « ةرشابم ةروصب
 تنمض دق لودلا ضعب تناك اذإو . ةريبك ةبسنب ناكسلا ددعو ةحاسملا

 . ةدرجم تاقولخك ودبي رخآلا.ضعبلا نإف « اهئايحرارمتسال ةيرهودلا طورشلا
 تلوحتو « ةيرامعتسالا ةرتفلا امل اهثّرو ىلا ةيميلقإلا ةيصوصخلا نإف ظحلا ءوسلو

 . ةيقيرفأ ىف روطتلا ضرتعت ىلا ةريطخلا تابقعلا ىدحإ ريتعتل « تايبوق ىلإ

 ةرصاعملا ايقيرفأ ىف ىبايسلا ناينبلا

 (عبرملا رثم وليكلاب)ةحاسملا | 2( ةمسن نوبلملاب ) ناكسلا ةلقتسملا لودلا - ١
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 فران

 دح ىلإ ةتتفملا ايقيرفأ زجع ةيقيرفألا لودلا ةداق كردأ ةياغلل ةركبم ةرتف فو
 ًاناولأ ترهظأو . داحتالا تالواحم فلتْخمم تضرتعا ةدع تابقع نكلو . طارفإلا

 « اهفعضأ مث نمو لودلا رخصأ تاموكح نوكت ام ًاريثكو . ةريغلاو ةقثلا مدع نم ْ
 لودلا نيب طباورلا نإ . اهناطلسل اهفاعضإ ىثخت ةيداحتا ةسايسل اسامح لقأ
 ةمدختمملاةغللانأل « اهريغ نم لبسأ ةيرامعتسالا ةيروطاريمإلا سفن نع ةئشانلا '
 ىلا ىضارألا بكز دق رامعتسالا خيرات نأ الإ . ةقباطتم ةدوجوملا تاسسؤملاو .

 ليبس ال هنأكو تاضقانتلاتدبو .ىرخألا لخاد ةدحاولا «ةفلتخم مالعأي لظتست
 تمدطصا ىلا اناغو اينيغ ةلواحم « داحتالا تالواحم ىلوأ نكت ملأ : اهيلع بلغتلل .

 ىييلرتسإلا ةقطنم ىلإ اناغ ءاّمنا اهنمو « ةيداصتقالا ةسقانملاو توافتلا نم عاونأب
 ىلا ةقطنملا لخخاد تناك ةيناثلا ةلواحملا نأ عمو ؟ كلنرفلا ةقطنم ىلإ اينيغو ٠
 ضورفملا نم ناك دقف : اًنظح دعسأ نكت مل اهنأ الإ « ةيسنرفلا ةغللا مدختست
 مهي م هنكلو « ايلعلا اتلوفو وهادو ىلاو لاغنسلا ةيادبلا ف ىلام داحتا مضي نأ
 . ١950( 1988 ماع) طقف نيتنس ةدلو ىلامو لاخنسلا ىوس

 ميدقلا راطإلا زواجتت ىلا تاحارتقالاب ايقيرفأ مهن رخآ بناج نمو
 ماع ذنم عمجتلا تالواحم فلتخم تماق اذكهو . اهدحو « ءادوسلا ايقيرفأل و

 ءاضيبلا رادلا يروم ىف تئشنأ ىلا ءاضيبلا رادلا ةعومجم كانهف :

 ةيروهمحلاو رئازحللاو شكارمو اناغو ىلامو اينيغ مضتو ء 147١ ماع ىف ةرهاقلاو
 ناجيبأ ىف 115٠ ماع ىف تلكشت ىلا ليفازارب ةعومجم مث « ةدحتملا ةيبرعلا
 جاعلا لحاسو ليفازارب وخنكلاو ايقيرفأ طسو ةيروهمجو نورمكلا مضتو ليفازاربو
 ىلاو داشتو لاغنسلاو رجينلاو ايناتيرومو رقشغدمو ايلعلا اتلوفو نوباجو ىؤهادو
 نواعتلل ةيشاجالملا ةيقيرفألا ةمظنملاو 1451١ ماع راكاد رمتؤم ىف اهليكشت مث
 دقع ىذلا رمؤملا ف تقشنأ ) ايفورنوم ةعومجم كانهو 0.8.38.0.5. ىداصتقالا
 نيتعومجملا ىف اهنم ريثك كرتشي « ةلود ٠١ مضتو (1951ماعويام 7١؟لإ 6 نم
 ىف ايقيرفأ مومع رمؤم ىف ةفلتخلا تاعومجلا هذه تكريشا دقو . نيتقباسلا



 فري

 تددحت ىلا ةيقيرفألا ةدحولا ةمظنم قاثيم عضول 1457“ ويامىف ابابأ سيدأ

 : ةيلاتلا ةروصلاب ةيناثلا ةداملا ىف اهفادهأ

 . ةيقيرفألا لودلا نيب نماضتلاو ةدحولا ةيوقت ( ) !١

 ةيشيعملاطورظلا لضفأ ريفوتل كرتشملا اهدوهجمو اهتواعت معدتو قيسنت ( ب)
 . ةيقيرفألا بوعشلا

 . اهلالقتساو اهيضارأ ةمالسو اهتدايس نع عافدلا (>)
 . ايقيرفأ ىف رامعتسالا لاكشأ ةفاك ىلع ءاضقلا (د)

 ىملاعلا نالعإلاو ةدحتملا مثألا قاثيم عضو عم:ىلودلا نواعتلا عيجشت (ه)

 . رابتعالا ىف ناسنإلا قوقحل
 قفوتو ةماعلا اهسايس ءاضعألا لودلا قسنت فادهألا هذه قيقحت ليبس فو

 : ةينالا تالاحلا ف تاذلابو « اهنيب
 . ةيساموابدلاو ةسايسلا ( ) ١

 . تالصاوملاو لقنلاو داصتقالا (ت)

 . ةفاقثلاو ةيبرتلا ( > )

 . ةيذغتلاو ةياقولاو ةحصلا ( د )

 . كيتكتلاو مولعلا ( ه)

  نمألاو عافدلا (و )
 : ةيلاتلا لودلا واثمم قاثيملا عقو دقو

 وخنوكلاو « (ليفازارب ) وغنوكلاو « نورمكلاو ؛ ىدنوروبو « رئازخلا

 اينيغو « اناغو « نوباجو « ايبويثإو « ىؤهادو « جاعلا لجاسو« ( ليف دلوبويل )

 « رجينلاو ءايناتيرومو « شك ارمو: ىلامم« رقشغدمو ءايبيلو « ايريبيلو ءايلعلا اتلوفو

 ادناورو « ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمجو « ةدحتلا ةيبرعلا ةيروهمحباو « ايريجيفو
 « وجوتو « داشتو « اقيناجنتو « نادوسلاو « لاموصلاو « نويلاريسو « لاخنسلاو
 .٠ ادنغوأو 03 سنوتو



 فرق

 «هذه ةدحولا تايلبع نآلا ىبح هيلإ تيهذ يذلا ىدملا سايق بعصلا نمو
 لودلا رظن ةهجو نم ةيرورض ةلأسم ةدحولا هذه نأ نيبت لقألا ىلع ابنكلو
 . ةيقيرفألا

 ةلكشم ةصاختو « اهلكاشم لح عيطتست ال اهنأ اهتاذ لودلا هذه لهجت الو
 نيعتست نأ نود « ًاعيرس ومني قارجوعد عضو لظ ىف ىداصتقالا وهلا نامض
 ةفلتخم تايرظنل ةساص- بناج نم ىهو .يلايقيرفأ ىف اهدجت نل تادعاسمب
 فالتخا نإ . ةنيعم تادعاسم ىلإ ءوجللاب اهذيفنت نرتقي ىلاو « ةيمنتلاب قلعتت
 هنأ ديب . ككفتلا رطخل ةشحلا ةيقيرفألا ةدحولا ضرعي دق ةراتملا تاهاجتالا
 : ةيقيرفألا لودلا مامأ ةثالث لولح دجوت

 لازت امىلا ةميدقلا ةيرامعتسالا لودلا نم هاقلتتو « نوعلا سمتلت نأ ©

 هذه ,لهسيو . ةينيدعت وأ ةيعارز تارامتسا لكش ىف ان حلاصمب اهيف ظفتحت
 ىرادإلار داكلا نإ . ةمئاقلا تالاصتالا نم ةكبش دوجوو ةغللا ىف ةكزاشملا ةيلمعلا

 دهاعملا ىف نوكت دق « ًاضيأ ىنفلا رداكلا نايحأألا ضعب قو لب ٠ ىسايسلاو

 بتاكمو ةيمنتلا تايعمج مدقتو . ةيزيلجنإلاو ةيكيجلبلاو ةيسنرفلا تاعماخلاو
 . لجألا ةليوط ًاضورق ىطعت ةينعملا تاموكحلا نأ انك . امتامدخ تاساردلا
 تاموكحلا نكلو . تانامضلا نم لودلا هذه هيدبت ام ةصاخلا تارامتسالا عجشيو

 لبست اهنأب ةضراعملا اهمهبت ةسايس ى ًاريبك الغوت لغوتت نأ ىف ددرت ةيبوقلا
 . ديدحلا رامعتسالاب فصوت ىلا ةرماقملاو ةرماغملا تايلمع فانئتسا

 « ايقيرفأ رامعتسا قرود ىأ بعلت مل ىرخأ ةيلامسأر لود ىلإ هجتت نأ ©
 اكيرمأ ةحلصم فرعن نحنو « صاخ هجوب ةدحتملا تايالولاو ةيبرغلا اينامأك
 ةعساو ًاقوس ايقيرفأ ىف ىرت اهأ اك ءاهديفت دق ايقيرفأ ىف ةيلوألا داوملاف« ةراقلا ىف
 رثكأ اكيرمأ ةوق ىشخت ةيقيرفألا لودلا نكلو : تامدخلاو تادعملا عيبل
 ةدحتملا تايالولا ةيبعش تضفخنا دقو . ةميدقلا ةيرامعتسالا لودلا ةوق ىشخت امن
 بوتحلا ىف ةدئاسلا ةيرصنعلا ةقرفتلا ةسايس ببسب ايدج ًاضافخنا ايقيرفأ ىف
 . ىكيرمألا



 ففي

 ةبلطلا لابقتسا لكش ىف مدقت ىلا ةيكارتشالا دالبلا تادعاسمب نيعتست نأ

 (ايكافولسوكيشت تاذلابو) ةيبعشلاتايروهمحلاو ىيبفوسلا داحتالا تاعماج ف
 ' ضورقلا حنمب تاليبستلا ميدقتو « تادعملا عيبو « نييئاصخألا بيردتو
 « ةغللا ةلكشم ببسب لودلا هذه عم راوحلا ةماقإ بعصت نكلو . لجآلا ةليوطلا

 تسيلو . ةيلامشلا قطانملاب مهتماقإ ىف نويقيرفألا امهيقالي نيذللا ةدشلاو تنعلاو :
 ةالابقتسا ةيكارتشالا جذاغلا لابقتسال ةدعتسم تايلقعلاو ةيعامجالا لكيم
 . انسخ

 عمو . ددرتت لودلا كلت لعجي ابروأو اكيرمأ نع ةلزعلا نم فوحلا نأ انك
 قيرط ىف ًاطوش ؛ىلام « اينيغ داحتاو ءاضيبلا رادلا ةعومجم لود ثعطق دقف كلذ
 عم « ىرخألا ةيقيرفألا لودلا نم ربكأ ةيكارتشالا دالبلا عم تاقالعلا ةماقإ

 ءارجإب تماقو ةيلامسأرلا دالبلا عم اهتاقالع عطقت نأ هسفن تقولا ىف ىدافتت اهنأ

 . كلذ رمألا ىضتقا املك ةيداصتقالاو ةماعلا اهسايس ىف تاليدعتلا

 نكمي ىذلا رمآلاب تسيل عيمجلا اهانمتي ىلا ةيقي رفآلا ةدحولا نأ ولبيو

 نع الضفف « ةراقلا ىلع محي ليقث ديق كانه لاز اف « ةظحللاو وتلا ىف هقيقحت

 دينعلا ءاقبلا كاتهف « قييمزوبو الوجنأو اينيغ ىف ةيلاغتربلا ةطلسلل كلاهما دوجولا

 - ىف ةيرصنع دالبلا دشأ « ايقيرفأ بونج داحتا ىه ةبصعتم ةيرامعتسا ةلودل

 وه دلبلا اذه نأ ريغ داصتقالاو ةرادإلا ةطلس ءاضيب ةيلقأ ركتحت ثيح « ملاعلا

 داحتا عم اهفلاحت لضفيو ساملاو موينارويلاو بهذلا مجانم لضفب دالبلا ىنغأ
 . ةيديدحلا ريغ نداعملاو حفلا هيف رفوتي ىذلا دنالاساينو ايسيدور

 ةحلاص ةريبك ةيعيبط تاعومجم دوجوب رارقإلا ىلإ نوليمي نويفارغحلا ناك اذإو
 ايفارخحللا ىلع تبلخت دق ةسايسلا نأ الإ « ةمخيض ةيداصتقا تادحو نيوكتل

 ايقيرفأب مالحألاو مقعلا طرفملا تتفتلا كانهف . نآلا ىتح ىداصتقالا قطنملا ىلعو

 تايظنتل ىلوألا رهاظملا دعب نيبتي نأ ءرملا عيطتسي ال كاذو اذه نيبو « ةدحوملا

 نم ةوقك اهسفن ضرف ىلع ةرداق « ايداصتقا ةايحلا ىلع ةرداق ةريبك ةيميلقإ
 'ئ . لوألا ةجردلا



 سم اعل صقفلا

 ؟ ىكبمألا وكلا فصنرمأ ةينييئاللا اكيصأ

 طوطخ تناكدقلو. اًنيبروأ ًاقلخ «ةيلامشلا مأ اهنم ةيبوندلبا ءاوس ءاكيرمأ دعت
 ىلإ لامشلا نم ةهجتملا طوطخللا نأ الإ برغلا ىلإ قرشلا نم هجتتت اكيرمأ ىف ةوقلا

 ةيبروألا ةمهاسملا تناكو . نرق فصن نم رثكأ ذنم اهلحم تلح دق بونحلا

 رحبلا ةقطنم نم قأت ةمهاسم دنارج وير ىلونج عقت ىلا قطانملا ريمعت ىف

 « نيدراولا دوسلا ديبعلاب كانه نم نودفاولا طلتخا دقو . اهئيبلاغ ىق طسوتملا ]

 مث نيذلا دونملا نم نييلصألا دالبلا ناكس لحم ةفلتنع تاجردبو اولح نيذلا

 هل ىرشب عمتجم اذه نع جتنو . ةينرسكسولجنألا اكيرمأ ف مهيلع ءاضقلا
 ةيعانصلا ةروللا ىلع ًابيرغ ةيبروألا هعبانم لثم هلثم لظ نإو « ةيتاذلا هتلاصأ

 ادب نيرشعلا نرقلا قو . الماك ًارييغت ةينوسكسولجنألا اكيرمأ تريغ ىلا

 اكيرمأ نيب ةيكينكتلاو ةيعامجالاو ةيداصتقالا تالاحنا ةفاك ىف الئاه توافتلا

 ةيفيرلا اكيرمأ نيبو « هلك ملاعلا ىف ةشيعم ىوتسم ىلعأ اهي دجوي ىتلا ةيعانصلا
 . « عونا ةيفارغج'» ىف هيلع دسحت ال آاناكم لتحت ىلا ةيعاطقإلا

 اهذوفن دمت ىكل الئاه ءارغإ ةيعانصلا اكيرمأ عضولا اذه ىرغأ دقلو

 ضافخناو ىلابلا اهفلخت نم ديفت نأو « ةيفيرلا اكي رمأ ىلع ىسايسلاو يداصتقالا
 صيخر رعسب ةيلوألا داوم او ةقاطلاو ةلماعلا ديلا ىلع اهنم لصحتل اهيف ةشيعملا ىوتسم
 ةيعامجالا طورشلا لك ترفاوت ةيكيرمألا ةراقلا ىف « ةمخض ًاقاوسأ اهبف حتفتلو

 روطتم داصتقا نيب تاذلاب ةقالعلا كلت ةماقإل ةمزاللا ةيناكسلاو ةيداصتقالاو

 دعت لو . ىرخأب وأ ةروصب ةعضاخلا دالبلا يأ ةفلختملا دالبلا نم ةعومجم نيبو

 ةفصب كلذ ناك اذإ الإ روطتملا دلبلا رودب مايقلاب اهل حمست ةلاح ى ابروأ
 افنان



 فرغ

 .٠ اهسفن ضرفتل لئاسولا لك تكلم دقف ةيلامشلا اكيرمأ امأ . ةيضرعو ةدعاسم
 اهل تلاز ام لهف « هوجولا ةددعتملا اهيصخشو اهتفاقث ةينيتاللا اكيرمأل نإ

 اكيرمأ هدوقت ىذلا ىكيرمألا ةركلافصن ىف تجمدنا اهنأ مأ ضوبلل ةيتاذ صرف
 اياقب نم ىهأ ؟ تاذلاب ابروأ عمو ملاعلا قابب اهتاقالع ىه امو ؟ ةينوسكسولجنألا
 ىكيرمألا طغضلا ةهجاوم “ىف نزاوتلا لماوع نم لماع مأ رثدتملا رامعتسالا
 ؟ ىلامغلا

 ةينيتاللا اكيرمأ ١

 ةينسكسولجنألا اكيرمأ نع زياملا ف ةبغرلانع ةينيئاللا اكيرمأ ةملك ربعت
 اًنتح . ةدحبلا لاكشأ نم لكش ىأ سكعت امم رثكأ « ةيلايريمإلا ةيعانصلا

 تاخل ىه لقألا ىلع ةفقثملاو ةمكاحلا تاقبطلا طاسوأ ىف ةمدختسملا تاغللا نإ

 مايقل ىكي ال اذه نكلو ... ةيسنرفلاو ةيلاغتربلاو ةينابسألا ىأ « ةينيتال
 ةيقيرفألا ةيفاقثلا تامهاسملا كانهف ءابتاذب ةزيمتمو ةكرشم ةينينال ةفاقث

 تاذ اهنأ ريغ « ابلاغ ةدكارلا ةيدنهلا ديلاقتلا نم بساورو ةيمهألا ةغلابلا

 ةيئاوتسالا اكيرمأل ىطعي امم « هسفن دوكرلا ببسب نزولا اذه ناك نإو « نزو
 ةراقلا نم ءزحلا اذه ىو . رخآلا نع دلب لك نيابت نع ةرداص ةقيمع ةلاصأ

 حبصأ ثيحو' « ةقبسملا ةيرصنعلا ماكحألا ةيلمعلا ةيحانلا نم ىتخت ثيح

 كانه تلاز ام « نورق ةدع ذنم تاجيزلل عئاشلا لكشلا نيجبّلاو طالتخالا

 ةرشبلا ضيبأ ناسنإلا نوك ببسي انه زياعلا سيلو . اهريغ ىلع ةدايس اهل تافاقث
 ' اكو دونملا نيب شيعي ناك اذإ امببسب نكلو « اًيسالخ هنوك وأ اهدوسأ وأ

 ادع امفو . نوشيعي اكو ضيبلا نيب وأ « نوشيعي اكو دوسلا نيب وأ « نوشيعي

 مهترطيسو ةيراقعلا مهتيكلم ببسب زاتمم عضوب اوظفتحا نيذلا نابسألا نيدلوملا



 نا

 ةرابع ةيعامجالا تاقبطلا نإف « ىرادإلاو ىسايسلا زاهحلا:ىلع نايحألا يظعم ىف
 لماوع نم الماع اهيف ةينوللا ةرطيسلا لكشتال ةيعامجاو ةيداصتقا تاعومجم نع

 ضيبلاو دوسلاو دونهلا نم اهتانوكم ةبسن فالتخاب اهنيب امف زيامت دالبلا نكلو« زياغلا
 نيطلخلادالبو .الامتاوجو ايفيلوبو روداوك]و ورب : ىه ةيدنهلا دالبلاف «نيطلخملاو
 امأ . ىاوجاراب و ءاوجاراكينو «صارودنهو « رودافلس : ىه نابسألاو دولا نم

 ةيروهمجو تاذلاب ىيياهىفو ليتثألارزج ضعب ىف ىدبتتف « ةيقيرفألا » اكيرمأ
 نيتنجرألا ىف ةراقلا بونج ىف عقتف ةفرصلا ءاضيبلا دالبلا امأ . ناكنيمودلا

 مضت امك « « اكع و ملقإو « نوزامألاك ةيدنه قطانم ليزاربلا متو . ىاوجيأو

 ةصاخنو ةيقرشلا ةيلامثلا ملاقألاك ةقيمعةروصب ةيقيرفألا ةغبصلاب تغبطصا ءازجأ
 ةيالو نم بونكلبا تايالو لثم « ةيبروأ ١ تايالو مضت امك" « « ايهاب 9 ةيالو
 ليزاربلا مضت ًاريخأو . ةيبونحلا دودحلا ىح «ولابواس » ةيالوو « اراب اناوج »
 اسيرولوكلفنيابتلاو عونتلا اذهسيلو . سانجألل ىتلم ربتعت ةعساو طالتخا قطانم
 تايالولا ىه ًاسؤب دالبلا دشأ نأب لوقلا لفغن نأ اننكعالف « بسحف اًنيقرعوأ
 . اهيف ناكسلا ةيبلخأ « نويقيرفألا » وأ دونحلا لثمي ىلا] قطانملاو

 نم ًاريثك مهأ وهو « زياهلل ىسيئرلا لماغلا ئاكتملا ريغ روطتلا ربتعيو
 نكت مل نإ « ةقباطملاو قفاوتلا نم تاقالعب هب طبتري ناك نإو قرعلا نيابتلا

 اكيراتسوكل ةذاشلاةلاحلا هامسأ ام «تريمال كاج» دعبتسا نأ دعبو . ةيببسلا ةقالع

 ةرورضلاب نوكت ال لودلا نم تاعومجم ثالث نيب بتاكلا اذه زيم « ابوكو امبو
 « ةيرشبلا جذاملل ةسارد »فلؤملا مدقي ذإ « ةددحم ًاعاونأ نكلو ةيفارغج تاعمجت
 اهناينب روطت ىلا دالبلا كانهف . ةيداصتقاو ةيفارغج ةسارد ال ةينيتاللا اكيرمأ ىف

 نم ءىش عم ليشو لب « ىاوجنأو نيتنجرألاك ةقسانتم ةقيرطب ىعامجالا
 مضت ذإ ىداصتقالاو ىعامجالا ناينبلا ىف آجاوجزا ىناعت ىلا دالبلا مث « لهاستلا
 ةعساش تاحاسم بناج ىلإ « ةمدقتم ةيداصتق تاعاطق وأ ندم وأ قطانم

 ليزاربلا»و كيسكملاك « ىلابلا ىرامعتسالا وأ ىديلقتلا قيرلا داصتقالا نم



 نق

 ةيقب مضتو ةيلابلا ةفلختملا لكايملا تاذ دالبلا دجن ًاريخأو . اليوزنفو ايبمواوكو

 . اهلك ةينيتاللا اكيرمأ دالب

 نرقلا ةيادب تاونس بلغأ ىف تشالت ىلا ةيرامعتسالا ةرتفلا تامصب نإ

 . ةيديلقتلا ةيعامجالا لكايملا ءاقبو تتفتلا امه نيلكش ىف رهظت « رشع عساتلا

 ىذلا رمألا « ةراقلل ىسايسلا تتفتلا لظ ىف رامعتسالا نم ررحتلا ققحت دقو

 لوصحلا وأ ديدجتلا تايلمع عيمج نابيصي نيذللا زجعلاو مقعلل ببسك مويلا رهظي
 مويلا ايقيرفأ اهيناعت ىلا ىميلقإلا تنفتلا ةراك نإ . قيقحلا لالقتسالاىلع

 انه نيابتلا سسأ نأ ذإ . ىطسولا اكيرمأ ىف ةصاخو « ًاعيمج اهتاثيش انه دمت

 . ةيراضحلاو ةيقرعلا لكايهلا عونت ىف لقألا ىلع ةيرهاظلا ةيحانلا نم نمكت دق
 ىيراكلا ةّقطنم ىف « تاذلاب ىطسولا اكيرمأ ىف ًاديعب طوش تتفتلا عطق دقو

 اله اهتاكس ددع . ةدحو ةرشع تس نع ةيسايسلا تادحولا 'ددع لقي ال اهدحو

 انيدل ىب « ًانويلم ال اهناكس ددع غلبيو كيسكملا اهنم انينئتسا اذإو . ًانويلم

 انويلم هردق طسوتع « ةياصولا تحت ملقإ وأ ةلود ١١ ىلع نوعزوم ًانويلم 8

 ةفيعض لودلا نالعجي اهلخادتو ةحاسملا قيض نأو «ةيسايس ةدحو لكى ةمسن

 بلسيو « جراخلا نم اهيلإ هجوت ىلا تابرضلا مامأ ةصاخس ةروصب ةفوشكمو
 دادعتسا ىلع ةروابخا دالبلا نأ ًاعيسرمألا ديزي امي : ىنيقح لالقتسا لك اهنم

 ٠ تابالقنالا مايق لبسي ىذلا لخدتلل-ةدعاقك مدختست نآل مئاد

 ىهو نيئويلم نع اهناكس ددع لقي لود عيرأ دجوت ىطسولا اكيرمأ فو

 (نويلمارا”) اكيراتسوكو (نويلم )١,5 اوجاراكينو (نويلم 1١ اهب ةيروهمج
 ددع لقي ةلود ةرشع اتنثا دجوت اهلك ةراقلا قو . (نويلم 1,9 ) سارودنهو

 2 )١8( ىراوجراب :ةقباسلا دالبلا ادع ايف ىهو ءةمسن نييالم ه نع اهناكس

 الاهتاوجو ( نييالم#,/)ايفيلوبو( نييالم ٠ ) ىاوجرأو( نويلم ؟ر8 ) رودافلسو

 (قريلم ",8 ) ناكتيمودلا ةيروهمجو (نييالم 4 ) ىياهو 2« (نيبالم : )
 ةياصولا تحت تلاز ام ىلا ىضارألا دجن كلذكو . (نريلم 4,5 ) روداوكألاو
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 ىه (ةيكيرمألا تايمحماو ثلونموكلا دالبو تارمعتسملا ) ةرشابملا ريغو ةرشابملا
 بولداوجو (ةمسن فلأ )7٠١ ةيدنلوملا ليتنألا رزج لثم ةريغص تادحو

 (فلأ ٠٠" مانيروسو ( فلأ )٠٠١ ةيناطيربلا انايغو (فلأ ٠١" نع لقأ )
 . (نويلم ؟,ه )وكيروتروبو (ًافلأ 8 ) ةيسنرفلا انايغو

 ايروأ نيب ةقالعلا هتذختا ىذلا لكشلل ًاقفو ةنعاتجالا لكايملا فلتختو
 عساتلا نرقلا ىف اهتبقعأ ىلا دوقعلا لالخو « ةيرامعتسالا ةرتفلا لالخ اكيرمأو :

 تناك ىلا ةيعامجالا تاقالعلا اياقيب ظفتحت تلاز ام ةيئاوتسالا اكيرمأف . رشع

 دهعلا اذه لكايه تناك نإو . دييعلا لمع ىلع ةدمتعملا ةعارزلا دهع ىف ةمئاق

 اكيرمأ امأ « ةدحتملا تايالولل « ميدقلا بونحللا ىف » هارن امع اًنيرذج فلتخت

 نيتتجرألاو ىونكلاو طسوألا ليزاربلا ىأ « ةلدتعملا اكيرمأو ةيئاوتسالا هبش
 دهع دعب اهف ةبراضملاو قوسلل ةجتنملا تاعورشملاب تزيمت دقف « ىاوجروأو
 تلاز اف اق زيدنألا ةقطنم امأ . ىشاوملا ةيبرتو حمقلاو نبلا ةعارز لثم « رامعتسالا

 كيسكملا صلختت ملو . ةشيعملا داوم جاتنإل ىعارزلا عاطقإلا رصع ىف شيعت
 تاذ ةيعانصلا تابرابضملا ضعب نكلو . ةزيجو ةرتف ذنم الإ ماظنلا اذه نم
 بقع ىلع ًاسأر ىوقلا داصتقالا رخآ بناج نم تبلق دق ةريبكلا تاراهتسالا
 ىف ةيلورتبلا تارماغملا اهتثدحأ ىلا ة ةديدشلا تامدصلل ةبباشم فورظ لظ ىف

 . طسوألا قرشلا

 : ةيعارزلا ةلكشملا لومش :ةفلختمو ةبلاب ةيعامجا لكايه ( ) ١
 ةعساش تازايح لكش ةينيتاللا اكيرمأ ءاحنأ ةفاك ىف ضرألا ةيكلم ذخنت

 نع لقي بيرق نمز ىحو . تاراتكملا فالآ مضت ىلا « تايدنوفتاللا ١ ىه
 ضرألا عابرأ ةثالث نوكلمي تايدنوفتاللا باحصأ ناك « ًاماع نيرشعلاو ةسمحلا
 / 50 نأ ردقي ضعبلا ناك 145٠ ماع قو . لقألا ىلع ةيبونحلا اكيرمأ ىف

 « راتكه ٠٠٠١ نع مهئازايح ديزت نيذلا كالملا دي ىف لازي ام ىضارآلا نم



 قذر

 هنرقلا ىبحو . ةفلتخما نادلبلا ىف ةيعارزلا تاحالصإلا نم ةلسلس ءارجإ دعب كلذو

 هذه تناكو . 2١ تاراتكملا نييالمب اهنع ربعي تازايح دهاشن انك نيرشعلا

 امدنعو . ىضارألا كلت لالغتسال دونملا نم نييلخنا ناكسلا نم قرفلا ليغشت

 ذونملا نم نييلحنا ناكسلا ددع ةلق ببسب ىعاطقإلا ماظنلا اذه زجع حضنا

 ديبعلا داريتسا ىأ « ةيدورعلا ماظن ىلإ ىضارألا باعصأ أل « مهئافتخاو مهمواقمو

 ةدايسلا اماظن ىدأ ديبعلا ريرحت دعبو . نوساخنلا مهديروتب موقي نيذلا ةقرافألا

 جاتنإلا متي ىعاطق] عمتجم مايق ىأ ةجيتنلا سفن ىلإ ةيدوبعلاو (ايدنيموكنألا )

 ىلزنم داصتقا « همسا ناك اّنيأ « عرازلل عطتقي هيفو . تقولا سفن ىف ةعرازملاو

 أدبملا ةيحان نم ناك نإو ىناج هيش لمعوهو  ةزايحلا ىف هلمع لباقم ريخص
 ةحتمع وأ « كلاما ضرأ قى هلمع نع جتانلا لوصح ا نم هفاث عزجي ماودلا ىلع ىزاجي

 . اًنيموي ًارجأ
 مدختست تناك تايدنوفتاللا نأ ةينيتاللا اكيرمأل ةزيمملا تامسلا نمو.

 بلاغلا عضولا وه ام نيتهفات ةيجاتنإو دئاع ىذ ىثيعم داصتقال ساسأك

 ساسألا وه.ىعاطقإلا ماظنلا كلذ نأ دجنو . زيدنألا لوح ةعقاولا دالبلا ىف

 بصق ةعارزك « ةيراجتلا ضارغألا تاذ ةبراضملا تايلمع هيلع موقت ىذلا

 . لالغتسالا ءوس ىه نيلاحلا الك ىف ةكريشملا ةجيتنلاو . حمتقلاو لب نيلاو ركسلا ٠

 نع زجعلا كلذ“ ىلع بترتيو « ةعارزلل ةلباقلا ةحاسملاو ةبرألا كلهنت ام ًابلاغو

 . ًابسانم امادختسا لمعلا نسى نيذلا ناكسلا نم ةلكشملا ةلماعلا ىلا مادختتسا

 ةيرقلا لثمو . ءىش لك قحتستو ءىش لك ىلع رطيست ةريبكلا تازايحلا 'نإ

 نم اهيف كينكتلاو . ايعارز ًآعمت اهنم رثكأ ةيراقعلا ةيكلملا رصانعن ًارصنع

 . سيراب . ةيسايسلا تاسسؤملاو ةيعاّبجالا لكايطا «ةينيتاللا اكيرمأ « تربمال . ج )١(
 . ال5 دلع 1958 « « ؟"طخكسنم » ةعيمجم « اسنرفب ةيعماجلا مياطملا
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 ىذلا لهاا حالفلا نأ ةجردل .٠ ةياغلل ًافلختم حبصأو ةناوأ ىضم ىذلا عوتلا

 قيرط نع هلاح نيسحت ىف لمأ ىأ هدواري نأ نكمي ال جاتنإلا لئاسو كلمي ال
 هذهب ًاقحلم ًاءزج هلعج ام مقعلاب تايدنوفتاللا هتباصأ دقل . (قانعنالا
 ةشيعملا ىوتسم امأ . رخآ ناكم ىف هظح برجي نأ نم هعنمت اهلآل تايعاطقإلا
 ضعب « نوميد . ر . ٠ مدقيو .دح قدأ ىلإ تايعاطقإلا هذبب ضفخنف
 ناكسو . كنرف "١٠و ١6١ نيب حوارتي ىونسلا لخدلاف 21 كلذ ىلع ةائمألا

 ىف ًاموي 18٠١ و ١6١ الإ نولمعي ال مهنأ ذإ « نيبارملا ةضبق ىف نوعقاو فيرلا
 تاذ رسألا بابرأل ةبسنلابو . مولا ف كنرف ” و ١,0 نيب حوارتي رجأب ةنسلا

 رجألا اذه نأ دكؤملا نف «ةايحلا ديق ىلع ,هنيذلا لافطألا ةتسلا وأ ةسمحلا

 داصتقالا اهب ىتأي ىلا ةليلقلا دراوملا ضرع آنمزم ًارمأ حبصي ةيذغتلا ءوس نأ ىعي
 لخدلا ةميق ريدقت ىف لخدت ال ىلاو طاقتلالاو عمجلا تاجتنمو ريغصلا ىلزنملا
 . ايباسح

 ةليسو « مدعملا ةصاخو ء حالفلا رظن ف ضرألا هب ودبت ىذلا ردقلابو
 «ىعارزلا حالصإلا ىأ ضرألا عيزوت حبصي ردقلا اذهب « ةايحلاو جاتنإلل ةديحو
 لبق امف ةيرذج تاحالصإلا هذه رثكأ ناكدقلو . ىساسألا ىعامجالا بلطملا

 فايا ماقأو 1911 ماع ذنم أدب ىذلا ىكيسكملا حالصإلا وه ةيبوكلا ةروثلا

 ١١ كرتو . راتكه نويلم "9 اهردق ةحاسم قوف ( سوديجإلا ) ةيعامج ةعرزم
 نييالم ال نوكلعي مهنم 6 لاز ام ) كالملا رابكل ةصاخ ةيكلم راتكه نويلم

 هب ىنعنو « ىعارزلا حالصإلا قيبطت ةيوعص نم داز ًارمأ كانه نكلو . ( راتكه
 نيب ايف ةمس نويلم 8ال ىلإ ١4 نم عفترا ّدِإ « كيسكملا ناكس ددع ةدايز

 دس تس ل 2 <
 ابوك ىأ ء ةراقلا بونج ىف « ةلدتعملا و ثالثلا دالبلا ادع امذو . ىياهو ايقيلوب و سارودنهو الابتاوج
 ةءارقلا ٍنوفرعي ال اهلك ةينيتاللا اكيرمأ ىف نيغلابلا فصن نأ دجن « اني ةيروهمجو اكيراتصكو

 . 1٠١ لإ ١ ص نم « ةيحلا ضرآلا » 00 ١



 نقم ١

 اهيف لمعلا نأ اك . كلذك ةبصنألا عيزوت فلتخاو . 1137 و 191ا/ ىاع

 نيحالفلا رجض ربتعيو . ةيدرف ةروصب ىرخأ ًانايحأو ةيعامج ةروصب ًانايحأ متي
 حالصإلا كاذ ةميق نم لينلل قاست ًاججح « لمعلا كينكت فعضو مهسؤبو

 . ةشيعلا يوتسمو ةءافكلا عفرب قلعتي ايف ةصاخو «ء ةلماك هفادهأ ققحي مل ىذلا
 ًابلطم ىعارزلا حالصإلا ربتعي ناكم لك ىف « هنع ىلختلا مي ال كلذ عبو

 ايفيلوب ىف ثدح اك ةيعارز ةروثب ىعارزلا حالصإلا ققحتي ام آبلاغو . اديرهوج
 سطسغأ ) دعب ايف ةيزوناقلا اهتيكلمب ملا فرتعاو ضرألا دونحلا لتحا ثيح

 حالصإلا وهو ) 1967 ماع ُُ الاهتاوج ىف رمألا سفن ثدحو . ١90(

 نم فوحلا نإ . 1109 ق ابوك ىو ( ةداضملا ةروثلا هياع تضق ىذلا ىعارزلا

 ىعارزلا حالصإلا نم العج فيرلا ىف قارجوميدلا طغضلاو ةيروثلا ىودعلا
 دشأ نوكت نأ ىعيبطلا نمو . اهلك ةينيتاللا اكيرمأ ىف ىلوألا ةحلملا ةلكشملا

 لجأ نم طغضلا اهبف دتشي ىتلا قطانملا ىه ًاسؤبو ًاماحدزاو ةفاثك ةيفيرلا قطانملا

 . (الثم ليزارإلا قرش لامش ىف) اهريغ نع ىعارزلا حالصإلا

 : ةيروثلا تايجولويديألل ةيساسحلاو ىمايسلا رارقتسالا مدع ( ب

 جردتلا ىف ريبك طيسبت ىلإ ةدينعلا « ةيدنوفتاللا » ديلاقتلا ءاقب ىدأ

 « ةطسوتم ةيفير ةقبط ًابيرقت ناكم ىأ ىف دجوت ال نآلا ىبحف . ىعاجالا

 ةلودلا زاهج ىلع ةرطيسلا»و ضرألا ةيكلم نيب نوعمجي اولظ كالملا رابك نأ اك

 فئاظولا فو شيخبا ى ةيدايقلا بصانملا لك مهسفنأل اونمجضف « ةليوط ةدم
 ةيكيرمألاو ةيبروألاىربكلا تاعماخلا ىلإ اوبهذو ءةموكحلا ىفو ايلعلا ةيرادإلا

 تاموكح ا امأ . مهدالب ىف مل رفوتت ل ىلا ةفاقثلا نع اهبف نوثحبي « ةيلامثلا

 تناكف نيرشعلا نرقلا ةيادبو رشع عساتلا نرقلا لالخ ًاعيرس تعباتت ىلا
 دالبلا ضعبل ةبسنلابو . نييراقعلا كالملا رابك نم فلأتت ةيطارقتسرأ تاموكح

 ىرادإ زاهج ةماقإ ىلإ ةجاحلاو نرق فصن ذنم ةراجتلا روطت ىدأ « لقألا ىلع



 قه

 ضعبب موقو ةفاقثلا ىلع لوصحلا ىلإ علطتت ندملا ف ةطسوتم ةقبط ءوشن ىلإ ةلودلل
 . نيفقثملا راودأ

 «ةيركسعلا ةدايقلام“ «ةرامإلاوةيلبقلاةماعزلاديلاقتب ةينيتاللا اكيرمأ تزيمتدقل

 . ةيعبتلا رهاظم ىلعو ةيصخشلا تامازتلالا ىلع موقت « ةيروتاتكذ ديلاقت ىهو
 تاهاجتالاو تاعزنلا نم ًاعيرس تروطت اههجاوم ىف ةديدج تايركف رهظت ةأجفو

 ةيركسعلا تابالقنالا رتاوت لد ىلا « ةيبروألا لوصألا تاذ ةينالربلاو ةيروتسدلا
 مدع ناك نإو . ةمساح ةيكارتشاو ةيروث مكحلا لاكشأ ىلإ « اهفعض ىلع

 نع ربعي دعي مل هنأ الإ ٠ ًاماع نيسمخو ةئام ذنم ًآئاد ًارمأ ىوكحلا رارقتسالا

 تاموكحلا ليدبت بابسأف . ةياهنال ام ىلإ رركتت ةلصاوتم ةروصب عاضوألا سفن

 عابتألا ةدايق ىلإ لئابقلا ةماعز نم لاقتنالا نإ . روطتلا نع فكت مل اهسسأو

 ةيعورشملا رهاظم ىلع اهدامعا ةجرد توافتت ىلا ةيركسعلا ةدايقلا لإ اهنمو

 ةيعامجالا لكايحلا ق ىضاملا ىف ًاريثك ريغي مل لاقتنالا اذه نإ لوقن « ةيئالربلا

 قبطنيالف ديدخلا عونلا نم ةيعامجالاو ةيداصتقالا تاروثلا امأ . ةيلودلا تاقالعلاو

 دقف  تقولا سفن ىف ةبهرلاو لمألا ةيبوكلا ةروثلا تدلو دقل . لوقلا اذه اهيلع

 تاموكح لاديتسا ىلع تقولا كلذ ىبح رصتقت ةيكيرمألا تاروثلا تناك

 ' لكايملا ليدعت فدهتست ىهف نآلا امأ . يرخألا لحم اهنم ةدحاولا لحت ةبباشتم

 عفاود ىوقأ نمو . ةيبنجألا تاعورشملا ممأتب مايقلاو ةيمتتلا تايلمع قالطإو

 نم ةريثك ثداوح ءرملا ىدافتي ىتح عوخلا ةلكشم لح ةرورض ريغتلا كلذ
 تاروثلا مضأ مايق ىنعنو « ةيعاتجالاو ةيداصتقالا لب ةيسايسلا تاروثلا
 . ًاسأب اهمظعأو ةيحجالفلا

 : لىلودلا حاتفنالا (>)

 . مهئالجإو نييبروألا نيرمعتسملا درط لكش انه لالقتسالا ذختي مل
 ةدايق ءالؤزه لوت « ةدحتملا تايالولا ىف ثدح امك « كلذ نم ضيقنلا ىلعف
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 باسحلا نيفظوم وأ اطل نيريدم درجم:لبق نم اوناك نأ دعب مهحلصمل لامعألا

 ةيطارقتسرألا نع ةقئبنملا ةيسايسلا ةيطارقتسرألا نإ . ةيبروألا ةيرامعتسالا لودلا
 ماظنلل عجرت تالاصتالاو تاقالعلا نم ةفلتخم طامنأب تظفتحا « ةيراقعلا

 ضعب تماقأو ةيلودلا قوسلا ةيذغت فت رمتساو . اهحلاصل اهفيكو « ىرامعتسالا

 . ةيعارزلا تاجتنملاو ماحلا تاجتتنملا عيب ساسأ ىلع ةحيرملا اهايلمع

 ىلع طقف ظافحلا بلطتت ىهو ىوقلا اهعباط تايلمعلا هذه ضعبل لاز امم

 ةكاخلا ةقبطلا ىلنم تالحر اهتعرو .اهمنأ ىلا ةي اجتلا تاقالعلا نم ةكبش

 نم تدافتسا ثيح « ةيلامثلا اكيرمأو ابروأ ىلإ ةددعتملا ةيبونخلا اكيرمأب
 هب سأي ال دادعتسا ىلع ًاضيأ اهنأ اك ةفرسموةحرم ةقبط اهنأل اهعم ريبكلا فطاعتلا

 هجوب ةيعارزلا تاجتنملا عيبب قلعتت تايلمعلا هذهو «ةيبنجألا تارامتسالا لوبقل
 . صاخ

 حلاصملا لغلغت ىلإ ةيزيهجتلا تاعورشملاو ةينيدعتلا دراوملا لالغتسا ىدؤيو

 . ىرخأ ةرم ترهظ ىلا ىه تسيل ةمبدقلا ةيرامعتسالا لودلا نكلو . ةيننجألا

 دقللب « ىبايسلاوىداصتقالا لالقتسالا سمت ىلا لامعألا كلت عوقو ةبسانع

 تاءارجإلا اهدنست ىبلا ةريبكلا تاكرشلا قيرط نع كلذو ةيعانصلا لودلا تناك

 لثلا نإف ددصلا اذه قو . ةرورضلا ةلاح ىف ةيركسعلا ةوقلا مادختساو ةيسايسلا

 فو لب الامتاوج ف « ةدحتملا هكاوفلا ةكرش ١ لثم وه .ةداع نهذلا ىلع دري ىذلا

  انينغ ادلب اليوزتف نم لورتبلا لعج دقلو . ماع لكشب ىلعسولا اكيرمأ لك
 ةروصب « ابرغم ١ ادلب ً[ضيأ هنم لعج هنكلو « ةياغلل ءارقف هيف ناكسلا ءاققب عم

 ةدايزو بيرغتلا اذه معدت ىلإ الإ ديدحلا مجانم لالغتسا دوي و . ةديازتم

 ةيندعملا دراوملا لالختسا ةرورض نيب صقانتلاب ًاممكحم عضولا حبصأو هتدح
 .٠ ةمدقتملا تايداصتقالا ةيعبتل عوضا نمفوحلا نيبو ةينيئاللا اكيرمأ عينصتو

 ى ةسفانملا ةراثإو ءاكرشلا عيونت ىهو اهب مايقلا بعصي ةبعل كانهلاز ام هنأ عقاولاو

 .٠ ًاضيأت ريفوسلاو لب نييلامثلا نيبكيرمألاو نييب روألا مامأ حوتفملا رامتسالا قوس
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 ىه ةبعصلا ةلكشملا لظت فوسف حاجنب تمت ةيلمعلا هذه نأ انضرف ولو
 . حلاصلا فدهتست تاراهتسا ىف دلب لك ىف ةققحتملا حاب رآلا مادختسا ةداعإ

 اذه دعيو . ةيجاتنإلا تايلمعلل ةمزاللا تادعملا داجيإ ىف تارامتسا ىأ « ىهوقلا

 ءقافنإلاب ةصاخلا ةيديلقتلا ةكاحلا تاقبطلا تاداع ىلع ةروثلا نم اعون ًابضيأ

 . جراخلا ىف لاومألا راهتساو ةدروتسملا تاجتتنملا ءارشو جتنملا ريغو قرتلا

 اهتيساسحو ىبيراكلارحبلا اكيرمأ نيابت - ١

 ىف اقلقو ًانيابت ةينيراتلاو ةيفارغحلا تاعومجملا رثكأ نم ةيبيراكلا اكيرمأ دعت
 تاروثلاو لزالزلاو ريصاعألاو ةيعيبطلا ثراوكلاب ةئيلملا اهتثيبو ةفلتخما اهرظانمب ملاعلا
 يأ نم رثكأ ةرهاظو ةيح ًاراثآ اهيف ةيرامعتسالا ةرتفلا تقلخ دقل . ةيناكربلا
 نع ًاثوروم لاز ام ةينوناقلا عاضوألا نم ًابناج نإف لاح لك ىلعو . رخآ ناكم

 ترام ناسو ةريخصلا ليتنألا رزجو ورينوبو ابيراو وساروك نأ ذإ ةريفلا هذه
 داوجو كينيتراملا امأ . ةيدنلوه تارمعتسم ىه اباسو نسويئاتسوأ ناسو (ةيثزج)
 نيتلقتسم اتحبصأ دق ىتيرتو اكياماج نأ عمو . ناتيسنرف ناتعطاقم امهف بول
 ةيعبتلا رارمتسا نع الصضفو . ثلونموكلا ف نيوضع نالازت ام امهف ؛ لام
 رامعتسال رشابم جاتن « ةيعامجالا لكايحلاو ناكسلل قرعلا نب وكتلا نإف ةينوناقلا

 . ديبعلا ىكلامم نيعرازملا

 ةيكيرمألا ةطلسلا لظ ميمي « ًاعمةسئابلاو ةنتافلاو ةشقربملا ةيفلحلا هذه قوفو
 لمكت اهل « ةيفارخحلا ةحاسملا هذه ىلع ةرطيسلاب رشابم لكشب مهم ىلا ةيلامثلا
 . اهنمأ ماظنو ةيساسألا اهنيومت طوطخ

 تاراكتحالا ىوقأ نم ةجودزملا ةروصلا ىف انه ىكيرمألا ذوفنلا دسجتيو
 لاهشلا ىف ةريبكلا ةيداصتقالا زكارملا ةردابم نمو ىكيرمألا داصتقالل ةلثمملا
 كلذ ء ىرصنعلا بونللا ىف ربدت ىلا تارماؤملا ىف ًاضيأ لثمتت اهنأ اك" . قرشلا



 حا

 . ًاعيمج مهرقتحيو « نييسالحلاو دوسلاو دونما  نييربيألا هركي ىذلا بونملا
 «ةيسايسلا ةيحانلان م ًاتتفت اهنم رثكأ اكيرمأ ف رخآ ناكم كانه سيل هنأ ديب

 تاروثلا ددع لقي ملذإ ؛ ىجراخلا طغضلل ةيساسخل ا ةديدش هيف ةيسايسلا ةايحلاو

 «ةروث ١5 نع ىبيراكلا رحبلاب ةطيحخنا دالبلا ف 1951 و 9 نيب ةيركسعلا

 ًاماقرأ الامتاوجو رودافاس تلجسو « الماك ًاهيجوت جراخلا نم اهضعب هجو
 . ًاماع نيسخ ىدم ىف ةفينعتاروثو تابالقنا ةعبرأ مايقب ددصلا اذه ىف ةيسايق

 : ةريبك ةيفارغج تادحو عبرأ نيب زيمن نأ اننكمي برطضملا راطإلا اذه ىو
 رحبلل ىنونحلا ئطاشلاو « ليتنألاو « ةيراقلا ىطسلا اكيرمأ» « كيسكملا
 . اليوزتفو ايبمولوك هلثمتو ىيراكلا

 )١( ةيكبسكملا ةيعانصلا ةروثلا :

 اهقالطنا ةيمهأك : تامس ةدعب هزيل اكيرمأ ىف ةديرف ةلاح كيسكملا لثمت
 داكت ىلا ةيفارجومبدلا ةدايزلا ُث ةيتاذلا تاراهتسالا ىلع تماق ىلا ةيعانصلا

 تاعاطقلا فلتخم نيب توافتلا م « ريخألا دقعلا ملاعلا ىف ةدايز ىلعأ نوكت

 مدعو ىعارزلا حالصإلا ةأرجو«ةيمنتلا ىوتسم ىف ىميلقإلا توافتلا ةصاخو
 : مهنم عزي ىدحلا عضولاو ناكسلل ىعامجالاو قرعلا عونتلاو « هتيافك

 امر ًيلكيلل تاحالصإلا نم ةلسلسب ةيلاثلا تاروطنلل ديهقلا مث نأ دعبو

 اهضرف ىلا ةياصولا نم ررحتلا ىف ةبغرلا نم انيِئزج تعبن ىلاو ( لورتبلا ممأت

 برحلا ةريف ىف ةيكيسكملا ةيعانصلا ةروثلا ترجفنا ءةياخلل روسحللاو ىوقلا راحلا
 1914 ىتاع نيب اهف / "5 ةبسنب وَما جاتنإلا ىلامجإ دازف . ةيناثلا ةيملاعلا

 / © ىلإ 5 نم) لقأ لدعمب ناك نإو « ةدايزلا ىف كلذ دعب رمتساو ١468٠ و
 نكمأ اذكهو . ةيمنتلا تاراتسال ىوقلا جاتنإلا عبس صيصخت متو (اًئيونس

 6*191 ىئاع نيب ايف ىؤقلا راخدالا قيرط نع تارامتسالا راشعأ ةعسن ليومت

 . فلختم دلبل اًنيئانئتسا ًاعضو اذه'دعيو . 1960و



 نايل

 رداصمل اهكالتماف . ةيعيبطلا اهوربل حاجنلا اذه نم ءزجب كيسكملا نيدتو

 . ىرخألا دالبلا نم لبضفأ ًاعضو اهلخاتأ ء ًاردصم ادلب اهنوكو ةيلوألا داوملاو ةقاطلا

 لالغتسا نع ةجتانلا حابرألا ميمأت تعاطتسا نأ ذنم « ةيمنتلا ليؤع' ةبسنلاب

 ةيمنتلا هذه ىف كراشي ةعارزلا نم ًاعزج ىرلا لاغشأ تلعجو . ةيعيبطلا اهئاورث
 * .٠ ةيلودلا قوسلا داصتقا فو

 هتئقولا ىف . ةيئانثتسا ةدايز توافتلا ةدش نم تداز ةيعانصلا ةروثلا نكلو

 ةطيحملا ةريبكلا ةقطنملا اهتمدقم ىفو ) ثالثلا ةيعانصلا قطانملا هيف مدقت ىذلا
 داكت دالبلا ةيقب دجن « ىوقلا لحخدلا راشعأ ةعست « ىورملا لهسلاو ( ةمصاعلاب

 هنوشيعي نيذلاو « نوتتشملاو نويفيرلا ناكسلا الإ اهبف شيعي ال ةيوارحص ًاضرأ نكت
 ,نم دعي كيسكملا ةنيدمل ىناكسلا عمجتلا نأ عمو . ةمئادلا ةعاجملا نم ةلاح ىف

 «ةحجانلا ةيرامعملاو ةيرضحلا لامعألا لمجأ نم ضعبب ىهابتيو ملاعلا ندم ربكأ :

 جحالصإ مر فيرلا نم ظعألا ءزحلا نإق « ةطيشنلاو ةرهدزملا هتعماجيو
 ناكسلا عابرأ ةثالث نأ اك « ةياغلل ًافلختم ًاعاطق دعي ىعارزلا « سوديجألا »

 ةيداع ريغ ةجردب ةعفترملا ةبوصخلا ووذ دونهلا لثمعيو . ةءارقلا نوفرعي.ال نييفيرلا
 ًنيداصتقا ىدحلا ىوتسملا ىف شيعي ىنذلاو ديلاقتلا باذهأب اكسمت رثكألا رصنعلا

 .ثيحب رومألا ريستو فيرلا ناكسب انيجيردتجامدنالا وحن نوهجتي مهو . انفاق
 آعضو اذه سيل نكلو . ىرخأ ةلكشم ًاروف رجفي « ام ةلكشمل لح عضو نأ ودبي
 هلكأتتو « اهساسأ ىف ةيأدج ةيلمع ىه ةيمنت ةيلمع لكف . اهدحو كيسكملاب اصاخ
 ناك ىكيسكملا داصتقالا روطت نأل كيسكملا ىف فنعأ ةروصب تاضقانتملا

 . ةيداع ريغ ةروصب ًاعيرس

 : ليتنآلا رزجو خزاربلا نيب ضقانتلا (ب)

 ةيداصتقالاو ةيقرعلا عاضوألا ىف عونت كانه « ىسايسلا :نيابتلا ىلع ةوالع

 ةيروهمج اهرخآ تناك « تايروهمج.تسم .ةراقلا ىف تماق دقف . ةيعامجالاو



 نكمل

 ايبمواوك نم ةدحتملا تايالولا تعطتقا ثيح جراخلا نم لخدتب تئشنأ ىتلا اهب

 هذه ى ناكسلا ةيبلاغو . تاطيحملا نيب ام ةلصوملا ةانقلا اهب تقش ىلا ضرألا

 اهيلإ 'ءادوسلاو ءاضيبلا رصانعلا برست ؛امأ « نينجهملاو دونملا نم تايروهمحلا
 . ليتنألا رزج فالخ ىلع اليلق ناك دقف

 © رثكأ لخدلا نم درفلا بيصث ) ريقف ىوقلا داصتقالاو ةقيض ئضارألا نإ

 ةلماك ةروصب تاموكتمللا هذه عضو ام (اهلك اكيرمأ ىف اضافخنا ةبصنألا

 ٠ ىيوَقلا داصتقالا ًاضيأو لودلا ءاسؤر دناست ىلا ةدحتملا تايالولا فرصت تحت

 ى رخخآ بناج نمو « ٍبناج نم اهب جيلخ ىف عبطلاب ةيبصعلا زكارملا لثمتتو

 ةسايسلاو . ةيعارزلا اهعيراشم ,ظعم ةدحتملا هكاوفلا ةكرش كلمت ثيح « الايتاوج
 فوورظلل ريغت ىأ نأ املاط « تابثو مرحب ةظفاحم ةسايس دالبلا هذه ىف ةيكيرمألا

 ةيروتاتكذلا تاموكحلا لفكتتو . ًاعوضحتو ةعاط لقأ دالنلا هذه لعجيس ةيعامجالا

 ءانثتسا كانهف كلذ عمو . ماظنلا ىلع ظافحلاب ةيعرشلا ريغ ةيبالقنالا تاموكحلاو

 ةايحب « عقدملا اهرقف مر ؛ ىرخألا لودلا نع زيمتت ىلا « اكيراتسوكو ه دحاو

 . اهيف مللعتلا راشتنابو ىلروألا طْغلا عم ًاقافتا راك ةيسائ

 ىطسولا اكيرمأ ىف تايروهمج عبرأل قرعلا نيوكتلا

 نويقيرفأ دونه نودلوسس نوطلخم ضيب

 - ها/ 4 نإ الايتاوج

 م 3 ها م رودافلس
 تب : مهو ٠ سارودته

 0 1 1 ١٠ اوجاراكين

 « ةميدقلا اهبيعبت بسح ليتنألا رزج ىلع قيقرلا بالجتسا ريثأت توافت دقو

 اهرمعتسا ىلا ىربكلا رزحلاف : ةيدنلوه وأ ةيسنرف وأ ةيزيلجنإ وأ تناك ةينابسأ
 ابوك ناكس عابرأ ةثالث لاز اف : دوسلا نم اليلق ًاددع تلبقتسا نابسألا
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 لازت ام وجنمود ناس تناك رشع نماثلا نرقلا ةياب ىو . ضيبلا نم وكيروتروبو

 فو . نييقيرفألا ديبعلا نم فالآلا تارشع عضبالإ اهب دجوي ال ةيلاخ ًادالب

 ٠ نم آفلأ "0 لباقم دوسلا نم نويلم فصن ىيياه ناكس مض هسفن ثقولا
 تاقبطلا اهيف تنك ارت ىلا ملاعلا ىف ةليلقلا قطانملا نم ليتنألا رزج دعتو . ضيبلا

 ةيسنرفلاو ةيزيلجنإلا ةيعارزلا تارمعتسملا ىف . نيفلتخملا ناكسلا نم ةديدعلا

 امدنع كلذو « تاذلاب دنهلاو نيصلاو ايزيلامو ايسآ نم نيرجاهملا مادقتسا مت

 انينوناق اهري رحت دعب ًابعص ًارمأ ةلماعلا ديلا مادختتسا ةيدوبعلا ىلع ءاضقلا لعج

 نكلو « ةديدش ةروصب سناجتم ريغ قطانملا ريمعتف . ةرخسلا نم اهئافعإو
 نم اهناكسو ءاضيب رزج كانهو . ناكم لك ىف ًادحاو سيل اذه سناجتلا مدع

 ءادوس رزجو « ىدنملا اهساسأب ظفتحت تلاز ام نيطلْخْلا نم رزجو نيدلوملا

 داصتقا ناكأ ءاوس الماك ًافالتخا آضيأ داصتقالا فلتخيو . ةيسالخ رزجو

 ءرملا ناك اذإ ام ءاوسو « اكيامج لثم تيبسكوبلل وأ - ابوك لثم ركسلل ةريزج
 ةيلامثلا اكيرمأ هتعفدىذلاو  ىّعلا ةيلاغ ةيناكسو ةيداصتقا ةبرجت دبشي
 طغضلا عراصت ةيديلقت ةرادإ كانه ناك اذإ وأ  (وكيروتروب ف ثدح اكو

 مدقت نأ خزاربلاو رزحللا ىف تاموكحلا ةفاك ىلع ناكو . كينتراملا لثم قارجوميدلا

 . ةيلاملاو ةيسايسلا اهنوعم ىلع الرصح لباقم ةدحتملا تايالولل تاناض

 لامعو نييعارزلا لامعلا نم ايراتيلورب قلخو ركسلا تاعورشم ريثأت نإ
 دالبلا رثكأ ابوك نم لعج اذه لك « ةرخافلا ةيكي رمألا ةحايسلاو ركسلا عناصم .

 ٍدرجم نع فلتخت « ةيروث ةرماغمب مايقلل آدادعتسا اهرثكأ تقولا سفن ىو ًاداسف

 ةدحتملا تايالولا تناك اذإ اموه حورطملا لاؤسلا حبصأو . ىنالقتالا درقلا

 ىه اهموهفم نع ىبايسلاو ىجولويدبألا اههاجتا فلتخي ةلود لالقتسا م رتحتس
 . دئاكملا لك مغر اهروطت لكاشم لحتس ابوك تناك اذإ ام ًاضيأو « ملاعلا نع
 . ثايلوجو دواد ةكرعم ةمومحم ةعباتم عباتت ةينيتاللا اكي رمأ نإ
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 : ةيليورتفلا ةلأسملا (

 هناكسلا ىلامجإ نم / 1/7 ) نيطلخلا ناكسلا نم ةيلاع ةبسن اليو زئفب دجوت

ونلانم/ "و نييقيرفألا نم //و ضيبلا نم, ١5 لباقم نيسالختاو نيطلخملا نم
 «د

 /1”لباقم]/ 8 ىه ىلاوتلا ىلعماقرألا ) ايبمولوك اهتراج نم برتقت اذه ىف ىهو
 هتايالولا داصتقاب طبترت ال ىهوزيدنألا لابج لوح.ةعقاولا لودلا نمو (/؟و /4 و

 هتاورلا ببسب لب « بسحف ليتنألا رحب ئطاش ىلع اهعقوم ببسب ةدحتملا

 ريركتلا لماعم ًاساسأ نومي ىليوزنفلا لورتبلا ناك انيبف . اهيضارأ نطاب ىف ةنماكلا

 هلورتبلا اذه حبصأ « لش ةكرش قيرط نع ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لبق ةيبروألا

 ىطاشلا ىلع دروتسملا لورتبلا جلاعت ىلا ريركتلا لماعمل ىباسألا دروملا مويلا

 عرف ىهو « نشيروبروك لويرك» تحبصأو كيسكملا جيلخ“ ىلامشلا ىكيرمألا

 ةوالعو : لورتبلا اذهل ىماسألا لغتسملا ؛ ىسرجوين فوأ ليوأ دردناتسا » نم

 اليوزتف ردصت (اًثيونس نط نويلم 16١ نع هجاتنإ ديزي ىذلا ) لوربلا لع
 7١ ىلاوح ) تاونس رشع نع ديزي ام ذنم ةدحتملا تاي الولا ىلإ ديدحلا مان

 هتباكرش موقتو . (/ 0٠ و 4 نيب هيف ندعملا ةبسن طسوتم حوارتي نط نويلم

 هتايالولا بلص ةكرش ١» لثم هكلهتست ىذلا ماحلا- جارختساب ةيلامقلا اكيرمأ

 .ةحل اعمل ةلئاط غلابم ةدحتملا تايالولا ترمثتسا دقو . ؛ ليتس مهلتب هو ؛ ةدحتملا

 ةحلضصمو . ( بلصلا ةيلحاس ةعانص ءاشنإ ) هلوصو ىناوم ىف ليورتفلا ديدحلا

 ةعانص نزاوت ىلع ءاقبإلا وأ لورتبلاب نيوعلا ةيحان نم ءارس ةدحتملا تايالولا

 هنامضو . اهفادهأو قفتي تاقالعلا نم ماظن ىلع ظافحلا بلطتت بلصلاو ديدحلا

 عضولا نكلو . رييغت نود هلاجرو ىسايسلا ماظنلا ىلع ءاقبإلا ق نمكي كلذ

 ليلدلا دجنو ) يؤقلا جاتنإلا ىلامجإل ةيلاعلا تالدعملا نيبو . تباث ريغو كرحتم

 هبولسأ وأ (نداعملاو لورتبلا تاكرش لامعأ نم ةلصحنللا بئارضلا ىف هيلع

 ريغتي مل نيذلا نيطلخناو دونملا ناكسلا سؤب نيبو « ةكاحلا تاقبطلا ةشيعم
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 لك ىف ًاعيرس مهدددع كيارتت اميب ةينيدعتلا تاعورشملا ءاشنإب مهعضوو مهريصم
 ةطسوتملا ةقبطلا اهريثت ءاحل در ال ةجح دعي لئاه ضراعت كاذو اذه نيب « ماع

 نآ ىف وأ « ًائيشف اثيش ىمتنت ىلا ةقبطلا كلت « بالطلاو نيفقثملا نم ةئوكملا
 : ىنوكلا لثملا نم ةمهلتسملا ةيكارتشالاو ةيموقلاو ميمأتلا بهاذم ىلإ « دحاو

 ىمظعلا ليزاربلا * 

 ١ ( رقفلا عويش :
 ةحاسم سفن ا غلبت ىلا اهتحاسع ليزارإلا داكت

 ةنماكلا تاورثلا سفنب و أ عقوملا سفنب عتمتت ال اهكلو , ةدحتملا تايالولا «

 طخضل ضرعتت كلذ لباقم ىو . ةقاطلا دراوم نم صاخ هجوب ةمورحم ىهو
 ماع ىف . ىداع ريغ قارجوميد  14٠٠اهناكس ددع ناك !١ نولثمي ةمسن نويلم

  / 7١ماع قو . ةرافلا سفن ىف ةدحتملا تايالولا ناكس نم ٠* 197ثعفترا

 ىلإ ًانويلم ل١ غلبي ىذلا اهناكس ددعب ١* /. 7ةدحتملا تايالولا ناكس ددع نم

 ىلإ ًانويلم اله مددع غلابلا امناكسب تلصو 1957 ماع ىفو  1/ 4١ددع نم
 ةبسنب رالود تارايلم  غلبي ىشوقلا جاتنإلا ىلامجإ نكلو . ةيلامثلا اكيرمأ ناكس

 . نع لقت ١5 / ىف ةدايزلا تناكو . ةدحنملا تايالولل ىوقلا جاتنإلاملامجإ نم

 ىف ةدايز لباقم ريخألا دقعلا لالخ اًنيونس / "ره ةبسنب ىوقلا جاتنإلا ىلامجإ
 تايالولا ىف ىوقلا جاتنإلا ىلامجإ ىف ةدايزلا تناك امي . / 9,5 ةبسنب ناكسلا

 ةبسنب ناكسلا ددع ىف ةدايز لباقم / 4,5 ةبسنب 7 ماع ىف ةدحتملا 8ر١ /.

 ةدحتملا تايالولا ناكس ددع عم ليزاريلا ناكس ددع ىواستيس تالدعملا هذببو

 ةنس لبق  7٠٠٠١ءازجأ ةعضب ىلإ الإ اهيف ىؤقلا جاتنإلا ىلامجإ. لصي نل اميب ء

 قبطت ىلا ةيمنتلا ةطخ فدهستو . ةدحتملا تاياالولا جاتنإ ىلامجإ نم فلألا نم

 دقنلا ةميق رارقتسا ضارتف ابو.اًنيونس 1,1 ةبسنب جاتنإلا ىلامجإ ةدايز لا
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 ساسألا اذه ىلع تاونس رشع ىف عفتري دق ليزارإلا ىف ىوقلا جاتنإلا ىلامجإ نإف

 ىلامجإ ديزيس ىلاحلا لدعملابو .رالود تارايلم ٠١ ىلع الياق ديزي ام ىلإ "نم

 ةبسنلا عفترت نلو « رالمد رايلم 5٠١ ىلع ةريفلا سفن ىف ىكيرمألا جاتنإلا

 نم الإ ىكيرمألا جاتنإلا ىلامجإ عم ةنراقملاب ىليزاربلا جاتنإلا ىلامجإل ةيوئملا
 . طقف / ١راه ىلإ / ؟نال

 ْ نيابتلا ( ت)
 تاعاطقلا نيب توافت وهو ىميلقإلا توافتلا ةماخض ببسب ةلكشملا دفعتتو

 «اراباناوج » تايالو نم نايتأي ىوقلا جاتنإلا ىلامجإ ىلث نأ ذإ « تقولا سفن ىف
 نم / 65٠ نع لقي ام اهبو « انرابو ولوابواسو سارج سانيمو وريئاجدويرو

 ةبسنب الإ مهاسي الف ناكسلا تلث هبو قرشلا لامشلا امأ . ناكسلا ددع ىلامجإ

 تواغتلا اذه عبنيو . (ايهاب ةيالو هيف اب ) ىوقلا جاتنإلا ىلامجإ نم /6
 نم ًاضيأ عبني هنكلو . ةقطنم لكل ىعيبطلا دادعتسالاو خانملا ف فالتخالا نم

 نإ . ةيميلقإلا تادعملاو جاتنإلا لاكشأو ةيعامجالا لكايحلا ةيلاعف فالتخا

 اهضعبي لصفت اًنيرذج ًافالتخا ةفلتخم روص سم نيب زيمت عضولل ةماعلا ةرظنلا
 ةيرشبلا تاوارحصلا عاستا ببسب ًاثيدر الاصتا ةيفارغحلا ةيحانلا نم ضعبلا

 تادحولا هذهو . ةسناجتملا ةيميلقإلا ثادحولا :نيب | وختلا قطانم لكشت ىلا

 : ىف
 ِ راشم داصتقال ةصاخلا ةمسلاب ظفتحت ىلا دل ةيرادملا ليزاربلا ©

 .. ايهاب ةيالوو قرشلا لامثلا ىف ةقطنملا هذه عقتو . قيقرلا داصتقاو مارزتسالا

 ةايملا اوغبص نيا نوطلخلاو دوسلا ناكسلا اهيف غي ىلا « ةنولملا » ليزاربلا ىهو

 . ةيلمعلا ةيحانلا نم مهبولسأب ةيميلقإلا

 ريبعت بسح ةنيزحلا تارادملا دالبو نوزامألا ةقطنم ق ةيدنهلا ليزاربلا .٠

 . 7 سوارتس قيل ل . س ديسلا

 . ةيئيتاللا اكيرمأب رلود ةدع ىف ًاذاتسأ لمع ىسنرف بتاكو ىعماج ذاتسأ ) ١(



 ل

 نرقلا ى ةريبكلا تاعورشملاو تابراهضملا ليزارب ىهو « نإلا ليزارب ©

 نإ ) ولواب واس ةيالو لوح آساسأ زكراتو . نيرشعلا نرقلا ةيادبو رشع عساتلا
 اهنطقيال ىلا اهدحو ةيالولا هذه نم ىقأي ىوقلا لخدلا ىلامجإ نم /, "ره

 .٠ ةيعانص ليزارب ىلإ لوحتلل هجتت ىهو ( ناكسلا ددع ىلامجإ نم / /١9 ىيوس

 ةديدخلا ةضبلا عم ةرصاعملا تايدحتلا ليزارب « ةيلخادلا ليزاربلا ©

 ةريبكلا ةديحولا ةنيدملا وتئزروه وليبو سانيم ةعومجيو ميلقلا ىيدعتلا ثلثملل

 . ايليزارب ةديدخلا ةمصاعلاو سايوجو « لخادلا ىف

 ةمسقملا ةدتمملا ةيعارزلا ىضا ارألا ةروص اهيف دجنو ةلدتعملا ليزارإلا ©

 عيراشملا نيب ًاريبك لاز ام ابيف نيابتلا نكلو . اب وأ رارغ ىلع مظتنم لكشب

 عيراشمو نييلاطيإلاو لب ناملآلا نمنييبروألا عيراشم نيب + ةحجانلا ةيلالغتسالا

 .- نييلاغتريلا

 قرط ىف رمتسم ريغ لاصتاو « حالصتسالا بيلاسأو رظانملا ىف نيابت هنإ
 ًاريمعت ترمع ىلا ةيلحاسلا ةقطنملا نيب قارجوعد ضراعتو « ضرألا لالغتسا

 ةيليزاربلا ندملا نم سخخ اهيف دجوت) !ًادج ةريبكلاو لب ةريبكلا اهندمب الدتعم
 ناديحولا ناريبكلا ناعمجتلاو ةمسن فلأ 5٠٠ نع اهئاكس ددع ديزي ىلا ةتسلا

 ًايلاخ لاز ام ىذلا لخئادلا نيبو (ةمسن نيبالم ةعيرأ امهناكس زواجتي ناذللا

 نينرقلا ىف عئالطلا تايبلب ةيلابلا ةقيتعلا ةايح لا لاكشأ رمتست ثْيح « ًابيرقت
 . عبرملا رموليكلا ىف دارفأ ه نع ةفاثكلا اهيف لقتو . رشع عساتلاو رشع نماثلا
 ى نونوكتي ليزاربلا ناكسف . ىوقلا لصألا نيابتو « قرعلا نيابتلا ًاريخأ دجنو
 نكلو . نيطلخا نم / 76 و دوسلا نم / ١5 و ضيبلا نم 1/7٠0 نم مهعومجم
 اميب « / 05٠ نع نيطلخملاو دوسلا ةبسن ديزت ايهاب ةيالو قو قرشلا لامثلا ف

 . /" ىلإ بونحلا قو « / 8 ىلإ اراب اناوجو « ويرو ولوابواس ةيالو قف ضفخنت

 ليزاربلا ف نييبروألا لصأ نإ . ًابيرقت ىلاغترب لصأ نم مهلك لامشلا ىف ضيبلاو
 ةصاخ ناملألاو نويلاطيإلا طلتخي ثيح ةريبكلا ندملا ىف ًآاطالتخل رثكأ



 ؟ ها

 ىلاطيإ وهف بونخلا امأ . ةيبروألا دالبلا نم نيمداقلا نيرجاهملابو نييلاغتريلاب

 نوكت داكت تاوارضحلا ةعارز نأ دجن ولواب واس ةيالو فو . ريبك لكشب ىئمأو
 . نينابايلا نيرمعملل ًاراكتحا

 : ةيليزاربلا ةقتوبلا (-)

 . ةيرصنعلا لاكشأ نم لكش ىأ هيف رهظي ال سانجألل ىتلم ليزاربلا ربتعت
 ةيداع ريغ ةيويحم عتمتت ةنيابتم ةيفاقث تامهاسم طلتخت ًانايحأو ءرواجتت لب
 ةيرسلا ةيوخأألا تايعمدلاو ةيبعشلا نونفلاو ةيئابسألا ديلاقتلاك « ةميظع ةلاصأو

 ةدابع دجوت ضرألا سفن ىلعو . ةثيدحلا نونفلا كينكتلا» « ةيقيرفألا
 ى سوجناسكألاو « ايهاب ىف هيلبنودناكلاو « ىباه ى ثدحب اك(" نودوفو

 تاذ تابرعلا ىلع ركسلا بصقل ءىطبلا لقنلا لاكشأ زواجتتو . فيسير

 ديصلا تايلمحو « ناريثلا نم جاوزأ ةينامت وأ ةتس اهرجت ىلا ةتمصملا تالجعلا

 ىلع طيحملا تاماود قوف حجرأتي ىذلا ىيناللا علقلا ىذ فوطلا ىلع ةرطحللا

 بناجيو « دنهلا زوجراجشأ اهطيحت ىلا بيجرسلاو « سوجالألا ١ لحاوس لوط
 ةئونجما ةكرملا عم ةثافنلا تارئاطلا ةطساوب ةيلخادلا لاصتالا لئاسو ىرت هلك اذه

 ىيرجتلا نفلا ىرن ا ايليزاربو وير قافنأ ىف رحبلا ٌئطاش ىلع تارايسلل
 . اضيأ

 اهي رواجتت ىلا ةيداعلا ريغ ةجاذسلا ىه ةيليزاربلا ةايحلا زيع ام نأ ديب

 نيابتت ىلا ةيناسنإلا تاعامحللا كلت ةريغ وأ صبرت نود لب مادص نود
 . نامزاا نم نانرق لقألا ىلع اهنيب لصفي ىلاو « اهنايلقعو لب اهتشيعم تايوتسم
 نيب لاصتالا مامأ قئاوع دجوت هنأ قبس امم ءرملا جئنتسي نأ ةغلابملا نم هنأ الإ

 ةرواجتم شيعت ىلا تاعامجلا كلت نيب دودحم لاقتنالاف .' ةيعامجالا تاقبطلا

 . ةيلقعلاو ةيفاقثلاو ةيداصتقالا ةيحانلانم اقيمع ًافالتخا فلتخت اهنكلو ماد لكشب

 (برعلا) 2.مألا ارسنارف اهلع ىضق ةيقيطره ةغئاط 0 )١(
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 ناتللا ةينابايلاو ةيدنملا ناتعومجا 0 كانه تسيلو دوجوم .لاصتالاف كلذ عمو

 .صاخللا اهاوتسمو اهراطإ ىف .اهنم "لك شيعت 7 ذإ . امامت ْنيِتقلغم نانوكت ناداكت

 ةغل اهنأ ةصاخن ديحوتلا لماوع نم اماه الماع ريتعي ةغللا ىف كارتشالا نأ دجنو

 ( ةفيفخ ةجردب وبونحلا ادع اهفو . مهنيب ايف لاصتالا نم عيمجلا نكمت ةطسبم

 ةكرشملا ةيعامجالا ةايحلا ىلع نولبقي ةعونتملا ةيبروألا لوصألا ىوذ ناكسلا نإف

 . ىلاتلا ليحلا ىف اهباعيتسا ميو « ةيلاغتربلا ةغللا لالخ نم

 : ىعانصلا لبقتسملا ( د )

 بيجتستو -. ىعارزلا ناديملا ىف مدقتلا قيقحت ىف ًاحاخلإ و ةيمهأ كانه نإ

 ليزاربلا نأ الإ  ةجاحلا هذمل وكسسنرف ناس ىداو حالصإب ةصاخلا ةطحلا

 اهتبوصخ لظ ىف اهلخخد طسوتمل « ةلدتعنو ةثيطب ولو « ةدايز ف لمأت نأ اهنكمب ال
 ةسوملم حجئاتن تلجس دقو . هتعرس ديازتت ىعانص ريوطت نود ةعفترملا ةيناكسلا

 نيب اهف تنمسألاو بلصلاو ءاب رهكلا جاتنإ فعاضت دقف ءريخألا دقعلا لالخ

 ٠٠١ نع لقي ام جتنت ليزاريلا تناك ١908 ماعفو . 1458 و ١908 ىناع
 بسن نكلو . ماع ىف نييالم ةسمخللا تزواجتف لورعبلا نم نط فلأ

 لازت ام تادعملاب اهديوزت نيعتي ىلا ةحاسملاوأ ناكسلا ددع عم ةنراقملاب جاتنإلا

 ١ نمو ؛ تنمسألا نم نط نويلم ٠" وأ ٠١ ىلإ جاتحت لئزاربلاف . ةهفات ًابسن

 . لوقعم لدعمب اهتامدخو اهيضارأ زيهجتل اًثيونس بلصلا نم نط نويلم ٠١ ىلإ
 ةيعيبطلا تاورلا نأ دجنو . تاجايتحالا هذه سمح نم لقأ الإ دست ال ىهو

 نم ىلاخ لا ىوتسملاب لقألا ىلع « كيسكملا نع ًاريثك فلتخت ال ليزاربلا ىف
 صقنلا مغر « ةيفاك ةيعينصت ةسايس عابتال آنيتم ًاساسأ لفكي امم « تابولعملا

 تارامتسالا لئاسو ىف لثمتي ريطخلا صقنلاو . كوكلا محف تاذلابو محفلا ىف

 ةمئادلا ةلكشملاو . ىنفلا رداكلا ق صقن نم ىناعت دالبلا نإف كلذ نع الضفو

 لالقتسالاب ئماسم نود ةيبنجألا لاومألا سوءر ىلإ ءوجللا ةلكشم ىه ةكئاشلاو



 للا

 اهتيرح ىلع ةياغلل ةويغ ليزاربلا نإف ةيوازلا هذه نمو . ىسايسلا وأ ىداصتقالا
 تاي الولا هسرامت ىذلا ديدهلا طغضل ماد لكشب ضرعتت اهنأ الإ ء اهتدايس

 دراوم ضعبب اعاد مهم تناك ةدحتملا تايالبلاف مخضنلاو سؤبلا رطخي ةدحتملا

 تيريب اتيإ) ندعملا نم ةيلاعلا ةبسنلا اذ ديدحلا مان ةصاخ ةيندعملا ليزاربلا

 ىدبت ةيموقلا تارخدملا نإف رخآ بناج نمو . (2١7 سارج سانم ىف ديدحلا
 لوخخدلا نإف كلذ نع الضفو . دالبلا لخخاد لامعأ ىف رامتسالا نم روفنلا ضعب

 « جراخلا ىف اهمت عوفدملا تامدحلاو داريتسالا ىلع فرصلا ىلإ ليمت ةعفترملا

 نازيملا ىف لالتخخالا ةدح نم ديزي ام ةيجاتنإلا تآشنملا ةماقإ ىلإ اهليم نم رثكأ

 نومضم ريغ لبقتسملاو ةددعتمو ةريثك تابضقانتلا نإ . ةيمنتلا قوعيو ىراجتلا
 . ةدوجوملا تايناكمإلاو تاجايتحالا -

 ةعقاولا دالبلاو زيدنألا لابج اكيرمأ : ضيقنلا افرط - 4

 اتالبال ىد وير ربم ىلع

 ليكشتلا عونتو روطتلا ةيحان نم ةينيتاللا اكيرمأ ىف ضيقنلا قرط نإ

 ضعب نم - ام دح ىلإ  ًاسؤب رثكأ ىهو زيدنألا لابج دالب امه « ىعاجالا

 ؛ اهنع ًاريثك لقي اهيف ثيدحلا ركفلاو كينكتلا لغلغت نأ الإ - ىيراكلا دالب
 هسفن نع ضراعتلا اذه ربعيو . اتالبالىدوير طاش ىلع موحللاوممقلا دالبو

 وريبو ايبسولوك ىف ًارالود 1٠١ غلبي ذإ ىوقلا جاتنإلا نم درفلا بيصن فالتخاب

 ىف ١6١ و (ىلاوتلا ىلع كنرف ٠00 و م١٠ ىأ ) روداوك] ىف ًارالرد 1١ و

 ىلاوحو (19517ماع ىقوزيبلا ةميق ضيفخت لبق رالود ٠٠ تناك ) نيتنجرألا

 تباجتساو . ةفطتخ ةيفارغج قطانم نم تاراثتسالا بلطل تارم ةدع ليزارلا تأل >> )١(
 . اهناد ل ةيناملألا لاومألا سو
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 ٠٠" امهر ) ىاوجرأ ف  176٠و  15٠١اذه موقي لب . 2" (ىلاوتلا ىلع كنرف
 لكشب ةايحلاو داصتقالا ةيحان نه اًئيرذج ةفلتخم تاموهفم ىلع ًاضيأ ضراعتلا
 ىلإ رثكأف رثكأ ىدؤي ىشيعم داصتقاب اميلستو ةعانق دالبلا هذه ىف دجنو . ماع
 ةروثو ًارجض ىرخأ ةهج نم دجن اننأ امك « ةيحان نم مناد لالتعاو ةنمزم ةعاجم
 ىرنو . ةمئادلا هبش رئاسللا نع ةجئانلا لمألا ةبيخ ببسب ةبراضملا لامعأ ىلع
 ًانايحأو ىبروأ لصأ نم مه نيذلا ناكسلا دنع قلقلاو دونها ىدل ردصلا قيض
 ريتعتو . ةيكب رمألا ةراقلا ىف ةورعلاو ءانهلا معط اوقاذ نيذلا كلتئلوأ « مهبضط ىرن
 . ةكارألا راطخألاب بيرقلا لبقتسملا ددبت ًابابسأ آاعيمج رومألا هذه

 )١ ( قيمع مون ىف طغت زيدنألا دالب :

 ءزخلاف . هتاعوتنو اهحطس زورب ىه زيدنألا دالب زيمت ىلا ىلوألا ةمسلا نإ
 60٠٠ نع اهعافترا ديزي ىلا لابحلا فو باضحلا قوف شيعي ناكسلا نم لفعألا
 سبتساو ايلعلا نوزامألا تاباغ نم واخ لحخدمب ةراقلا بلق نع نيلوزعم « رثم
 لابخلا هذه تمدختسا دقو . ةكئاشلا شارحألاو تاريجشلا تاذ ء وكاشلا
 تدافأو (اكنإلا) سبلوك دهع ثقبس ىلا ةرهدزملا تاراضحلل ةماعدك
 نورق ةعبرأ لالخ زييبروألاب ماصتا نأ ودبي نيذلا « دونما ناكسال أجلك
 اضافخنا بسنلا رثكأ نم كانه ضيبلا ناكسلا ةبسن ربتعتو . راوبلاب مهباصأ دق
 .19 روداوكإ ىف 8 و ايفيلوبو وريب ىف / ٠١ غلبي ذإ « اهلك اكيرمأ ىف
 لاومألا سومر امأ « ةيواستم ريغ ةقيرطي ةيعانصلا ةروثلا كينكت لغلغت دقو
 زفحتل ةردان دراوم كانه نوكت نأ دبالف . رذح ىف الإ كانه رماغت الف ةيبنجألا

 « ناسجنتلاو ريدصقلا جاتنإل ةبسنلاب ايفيلوب ىف ثدح اك ةريبكلا تاراهتسالا

 نكل « درفلا اراد 48ه اهف درفلا بيصن غلييو زيدنألا دالب نيب ”انطسا ليش بخت )١(
 ىف نكلو اتالب ىدوير ءىطاش دالب نيب ءانطسأ ًاضيأ ىلوجرب دعتو « قسانعم ريغ ىميلقإلا اهداضتقا
 . تارالود ١١١ يوس .هقلا ياتنإلا نم درفلا بيصن غلبي ال ذإ ىسكع هاجتا

 , ٠١/ اوجر اكيتو سار ودنه فو /8 رودافلس ىفو الابتاوج ىف :/.# ًاضيأ اهنأ اك 0



 هلل

 اهيف تايفولا ةبسن تلاز ام ىلا ايفيلوب ادع امفو . لورتبلل ةبسنلاب ايبمولوك ىف وأ
 لقأ :ىف اوفعانضت دقف ةقطنملا هذه ىف ةريبك ةعرسب ناكسلا دع ديازتي « ةعفترم
 دي اك « اعئاش ًاعضو مادختسالا موس ريتعبو . ماع نيرشعو ةسخ نم

 ىو , زيدنألا دالب ةفاك ىف ةماع ةمم رجعلا ضارمأو ىلاذغلا صقنلاو ةيذختلا

 0 نولماكلا ءاسعتلا ناكسلا ءالؤه بذجني نأ بعصلا نم ودبي رضاحلا تقول

 نوئطقي ةءافغإ هبشؤ نولظي مهف « دراوملا اهيفرفاوتت دق ىلاةيقرشلا دودحلا قطانم

 ارن وأ « روصتلا قوفت ةروصب سئابو رذق هنأ الإ « ةيهاز رظانم اذ ًافير

 ىأ دجوي ال ثيح ندملا فارطأ ىلع ةعقاولا خاوكألاو ششعلا ىف نوسلكتي

 2 املو اتوجوب اتنيدم الثف « ىداصتقالا ملم نيبو ريبكلا مهددع نيب بسائت

 ىلامجإ نم / 117 و / ٠١ ئأ ةمسن نويلم ىلع امهم لك ناكس دع ديزي
 صصاعملا زارطلا نم تاطاشن امهب دجوت الف كلذ عمو « ىلاوتلا ىلع ناكسلا

 ءرما رعشيو «ةيلودلا تالاصتالاو ةيراجتلا تاقالعلل تاطحم امهبوك ادع ايف
 سانلا نإ . قاقلا قزمملا بقرلا كلذ .. رخآ ناكم ىأ نم رثكأ بقرالاب كانه

 . ةماه تاروطت عوقو نورظتني

 : اتالبال رب دالب قلق ( ب )

 قيرطلا ىلإ بعصلا ءادتهالاو مدنلا دالب كانه « بق ةريلا دالب ةهجاوم قو

 جاتنإلا ىلامجإ نم درفلا بيصن ناك اذإو . انالبال يدوير دالب : حيحصلا

 ق ةبسنلا فعض براقيو روداوك] ىف هبيصن فعض .غلبي نيتنجرألا ىف ىقوقلا

 اذإ رثكأو تاونس رشع ذنم دمجت دق بيصنلا اذه نإف « ايفيلوبو ايبمولوك

 نأ اك « قلقلل ًاريثم ًاطوبه وزيبلا ةميق تطبه دقلو . ةتباثلا راعسألاب سيق
 نم داز امميةلمعلا روهدتب عرسأ دق ةيلامثلا اكيرمأ هسرامت ىذلا ىلاملا طغضاا

 تنب دقف؛ طيسب اذه قف ببسلاو . هبارطضاو داصتقالا رارقتسا مدع ةروطخ
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 نيرشعلا نرقلا ةيادبو رشع مساتلا نرقلا ةيابن ىف امهءاخر. ىاوجرأو نيتنجرألا
 جاتنإلا اذه ناكو . موحللاو حمقلا ناعيبت اتناك ذإ « ةبراضملا داصتقا ىلع

 موقيو « ةلماعلا ديلا نم ليلقلاو تارامتسالا نم ليلقلا الإ بلطتي ال عساولا
 تاعورشمو لقنلا تاكرشك « ءاطسولا نم ديدعلا اهيلع شيعي ةيزجم ةراجت ةيذغتب
 تاكرشو نامضلا كونبو ريدصتلاو ةيرحبلا ةحالملا تاكرشو نيزختلاو ديربتلا
 ةيناثلا ةبترملا ىف نوديفتسي اوناك نيذلا ىلع ةوالع . خلإ « ةيكلساللا ثالاصنالا
 تناكو . ةيلمعلا نم نييسيئرلا نيعفتنملا ىلإ تامدخلاو علسال نيدروم مهرابتعاب

 . اهسفن ةعارزلا نم ريكأ ىؤقلا جتانلل ىسيئرلا ردصملا كاذنيح كونبلاو ةراجنلا
 عمجت ذإ ؛ ناكسلا ثلث مضت مولا تحبصأ ىلا ندملا ف ناكسلا سدكتو

 . ويديفيتنوم ىف ةمسن نويلمو « سريإ سنيوب ق ةمسن نيبالم ٍةعبس

 موحللاو:حمقلا ةراجت ضافخنا ىدأ « 00 بلا ةمزأ ىف ثدح اكو
 ةلاطبل ةسيرف 'ىلاوملا ىف نفسلا ضاوحعأو نزاخماو بتاكملا نم ماه ءزج عوقو ىلإ

 لصو ىتلا ءاخنرلا تاونس دعبو . احمق ةعورزملا ةحاسملا صاقنإ ىلإو « ةثجافم

 ىلإ اهيف جاتنإلا لصو تاونس تءاج « حمق نط نييالم ا/ ىلإ اهيف جاتنإلا
 ةرهدزم ريغف موحللا قوس امأ . 195٠( ماع نييالم 4 لب ) نط نييالم ه
 تبان دقو . ًاماع رشع ةسخ ذنمتائجافم اهيف ثدحت ملو « فيفط روهدت عم
 راهدزالا ةرتف لالخ تارت ىتلا لاومألا سوعر امأ . عسوتلا لامآ عيمج
 عينصتلا ةيلمع ترأدب دقو ءريسي ردقب الإ دالبلا لخاد رمثتست الف ينراجتلا
 نع ةيجراخلا نويدلا تدازو « ةدحتملا تايالولا اهل اهضرقأ ىلا. تارالودلاب

 نيدلا ءيعنموزيبلا ةميقرايبما داز دقو . (كنرفرايلم١ه )ر الود تارايلم ةثالث
 ًاريبك ًاددعببسو « ةلاحتسا دشأ ًارمأ ةصاخلا نويدلا دادس لعجو « ىجراخلا
 ثمو . ةلاطبلا تداز دقو . 1157 «. 1951١ ىتاع ف سالفإلا تالاح نم
 تاورثلا ةئيعتل ةلواحم ىلبعو ىنجألا لاملا سأر ,ءازإ ددشتلا ىلع تلد تايمأت
 ةرتف ىف ةصاخور ائتسالا لئاسو ىلإ دالبلا رقتفتو:..وقلا داصتقالا ةحلصمل ةيبوقلا
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 ىعينصتلا دوهجملاف كلذ عمو . اهريدصت مي وأ تارخدملا ىتخت ثيح ةمزألا
 رشع ةسخ ىدم ىف تارم عبرأ لورتبلاو ءابرهكلا جاتنإ داز ذإ هب ناهتسي ال

 نط نويلم ةيجاتنإلا اهتاقاط غلبتو بلصلل ةجتتنملا دالبلا نم نيتنجرألا دعو . ًاماع

 . نيزجاع الاز ام ىناسحلاو ىراجتلا اهءازيم نكلو
 نينولملا نم ةلتك انه دجوت ال هنأ ةماعلا راقفإلا ةيلمع حوضو نم ديزي اميو

 نيتنجرألا ةيزأ نإ . هرهوج ىف داسكلا ءبعلمحتتو ةمدصلا عقو نم ففخت
 مهبوصخو ًائيدح- نيمداقلا ضيبلا نم بلغألا ىلع مهو ضييبلا لاجرلا ةمزأ ىه

 ةدايزلا ةبسنف كلذ عبو ) ةينيتاللا اكيرمأ ناكس قاب نم لاح لك ىلع لقأ
 نوهجاوي نيذلا مه ضيبلا نإ . (ةرجحلا اهبف امب ماع نيثالث ىف / ٠٠١ مهنيب
 لكشي نوسحي مهو . ةيسايسلا تاعارصلل ىرهاظلا ضومغلا طسو ًايضعب مهضعب
 ةبلاملا اهتايلمعو اهمركو ةدحتملا تايالولا ةمحر تحت مهعوقول ةناهإلاب صاخ

 ,٠ ةيدقنلاو

 نأ خر ةيلاعلا فورظات ةبسنلاب .ةينيتاللا اكيرمأ ةيساسح ةجرد فلتخنو
 ىتلالودلا ضعب كانهو . ىلوألا ةبترملا ًاناد لتحت ةدحتملاتايالولاب اهنقالعلكاشم

 ةراجتلل ةمزاللا ماخلا داوملل اهتيكلم نمو ىراجتلا اهمازيمل مالملا عضولا نم تدافتسا
 تاقالع ةماقإ لبقت اهنأ مضر « اهرامعتسا ةيلمع مواقت نأ تعاطتساف ةيلودلا
 . ةيساق تاقالعلا هذه نوكت ام ًابلاغو « ىربكلا ةيكيرمألا لامعألا تاكرش عم.

 ةيلمع » الإ مث ام نكي مل ىرخأ دالب ىفو . ىليشو ايفيلوبل ةبسنلاب لاخلا وه اذهو
 مساب مايألا نم موي ىف ىمست دق ىلا ةيلمعلا كلت « حوضوو ةطاسبب « ةنقلب

 ةنيابتم لئاسوب نيتنجرألاو ليزاربلا ىعستو . « ىيوزنفلا مسقتلا ١ وه ديدج
 راس نأ دعب كلذ قيقحتت بعصلا نمو . امهتدايس ىلع ظافحلا ىلإ ةفلتتم قرطبو

 اهسايس ىف ةياغلل ةرذح- لي زاربلا لعجي ام اذهو . ةنادتسالا قيرط ىق اليوط ءرملا

 ةبسنب ناكسلا ديزي امدنع فشقتلا ةروص ذختي رذحلا اذه ناك نإو ةيرائئسالا

 . .. /#7 نم ريكأ
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 ٌفافاو تاهاجتنا

 ابروأ تملح ىذلا ملعلا حبصأ « ةيلاي ربغإلا ةرطيسلل عوضيللا نم نرق دعب
 نأ عبو . ةددعتم لود ىلإ ًاتفم حيبصأ « هْنف عينصتلا دئاوفب راثثتسالاو هديحوتب
 غلب اهئاضعأ ددع نأ الإ ء ةيضرألا ةركلا لود لك مضت ال ةدحتلا مثألا ةئيه

 تيتفتب ددهت لاصفنالاو زيايلل تاهاجتا كانه نإ * ًاوضع نيرشعو ةثالثو ةئام

 داحتالا داع ىدانت تناك نإو « رغصلا ةيهانتم تادحو ىلإ ةيسايسلا ةايحلا

 2 روطت ىلع رطيست ةيسيئر تاهاجتا ىرن هلك اذه قرف نكلو . ةيملاعلاو

 . ةيلودلا تاقالعلا ىلعو ةيعامجالاو ةيداصتقالا

 تناك انهم نييعارزلا داصتقالاو عمتجلا ىطختب الوأ رمألا قلعتيو

 تاجردبو توافتلا رهظي ناكم لك ىو . نييعانض داصتقاو عمتج ىلإ امهاكشأ

 ددع اهيف لقي ىلا دالبلاف . ةيرضحلا لوخدلاو ةيعارزلا لوححدلا نيب ةفلتخم

 ةعرسب نيحالفلا ددع ديازتي اميِب « ةيعارزلا لوحخدلا ىلعأ ىلع لصحت نيحالفلا
 مايق كلذ نع جتنيو « ىعارز لخد قدأ ىلع لصحت ىلا دالبلا ىف ريكأ

 ةراجتلاو تامدحلا داصتقاو ةعانصلا لفكت ثيح ندملا وحن م ةرجه

 ةجردو كينكتلا ىوتسم ىلع ًاريثك, رمآلا فقوتي الو . ماودلا ىلع عفترت ”الوخد
 دق ىهو ٠ - ناكم لكى ابسفن ضرفت رضحتلا ةيلمع نأل اققحت د روطتلا

 هذه تدأو « نكامآلا فلتمم ىلع ناكسلا عيزوت نم ةتوافتم تاجردب تلدع

 ةروصب اهديازت تالدعم عفترت تاعمجت وشن ىلإ نكامألا لك ىف ةيلمعلا
 ناكس ةفك ناحجر ىلإ ناكسلا ةرجه تدأ « ةيعانصلا دالبلا ىف . ةدرطم

 . ةنيدملا ءاقب رارمتسا ةلكشم رضحتلا ةيلمع حرطتو . ندملا

 (برعملا) .  دقاليزارص ناشيروم مايفتا ديب ارضع 0١ه غلب ه0
 ضو
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 لك وأ « اهناذ ندملا دوجو ةشقانملل حرطت ندملا ددع ى ةريبكلا ةدايزلاف
 نيرشع وأ ةرشع ذنم ةثوروملا ندملا ىف هب سحنو هارن نأ لقألا ىلع اندتعا ام
 ءرملا دوعي الو « ةيفيك تارفط ثودح ىلإ ىدؤت ندملا ةماخيضف . خيراتلا نم ًانرق

 لبذت ثيح « نيرشعلا نرقلا ىف رضحتلا حاير اهيلع رمت ىلا ندملا ىلع فرعتي
 ءىش كلنهو . نيثيدحلا داصتقالاو عمتجملا ىف اهل ناكم ال ىتلا تاطاشنلاو ميقلا

 زجعي ىلا لاجترالا' تايلمع ضومغو رايبمالا طسو روهظلل هقيرط ىف ديدج
 لدعم ىف تارييختلا ةرسق تهجو دقف « اهيف مكحتلا نع مهسفنأ ءاشنإلا ةداق

 اهماقأ ىلا لاكشألاب ةقلعتملا روطتلا بيلاسأو ةايحلا لاكشأل ةلتاق ةبرض روطتلا

 ةخوخيشلا غلبي ىذلا ليخبا نإ . ةدع لايجأ اهيلع تشاعو « لبق نم ناسنإلا
 . هفلخي ىذلا ليحلا شيعيسراطإ ىأىف دعب زيمب نأ عيطتسي ال نيرشعلا نرقلا ىف

 ماع ىف ةراثإ دشألا لكاشملا دحأ وه ةعرسلا ديازتملا ىرضحلا روطتلا ضومغف

 ةجاحلا ىراجي نأ عيطتسي ال ءانبلا لامعأب نيمئاقلل لحبفلا لايخلا نإ . مويلا

 . ةناسرحلا ةدمعأب تاراقلا عيمج تألتما اذلو « ذيفنتلا ىف عارسإلل ةحلملا

 ' « كانه نيبرشلاو ربونصلا راجشأ نم ةعومجو انه تالخن عضب قبت مل ولو
 ةرئاطلا ةظحل ذنم تطبه نبأ لءاستن نأ انل زاخلب « روحلا راجشأ نم فص وأ

 « ندماللا ١ وأ ندملا لاكشأ ديدحت دعب متي لو . ةليوط طوطخ ىلع لمعت ىلا

 . موي لك هليكشت ةيلمع مت ديدحلا اهكاس نكلو « لبقتسملا ف دجوتس ىلا
 وأ هئاذغ ةيحان نم ءاوس لوصفلا تاريخت عم هتقالع مصفنت ادعاصف نآلا ذنمو

 ةعيبطلاب ةلص لك نم ايجي ردت همرحت ىلا ةعنطصملارومألا عومجمو هلمع بيلاسأ

 ىف ةعنطصمو ةزهجم ةعيبط ىهو - ةعيبطلاب ىتلي ال هنإ . ىعيبط كولس لك نمو

 . تازاجإلاو غارفلا تاقوأ ىف ظنملاو ىعامجللا برهلاب الإ  نايحألا بلغأ
 ةيعامجالا ةيحانلا نم الوهجم ًاناسنإ لاز ام ديدج لجر مويلا ندملا نكاسف
 : . ةيجولويسفلاو

 . كلذ نم ةروطخ دشأ ضقانت نع نيلفاغ ةيندملا راشتنا انلعجي نأ ىغيني الو

 دالبلاو ةيعانصلا دالبلا هافرط ضقانت وهو «فيرلاو ةنيدملا نيب ضقانتلا وهو الأ



 ف

 صنما اماكف . موي دعب ًاموي ًاعاستا دادزت امين ل ىلا ةفاسملاف . ةفلختملا

 ظفاحت يكل فيعضلا ىوقلا اهلخد نم سماها ء زج ةفلختملا دالبلل قارجوعدلا ديازتلا

 اهفلخت ىلع ءاضقلا اهيلع لاحتسا اماك « ًامود رطخلل ةضرعملا اهنطاوم ةايح ىلع

 ديازتت لدعمب اهيف تالوحتلا مث ىلا ةيعانصلا دالبلل ةبسنلاب ىداصتقالاو ىكينكتلا
 ةمخض تاراهتسا بلطتي فلختتلا كلذ ىلع ءابضقلا نأ ذإ . ًاماعنير شع ذنم هتعرس

 حبصيف « ةيمانتم ةيروث ةقاط رمتسملا روهدتلا اذهب ىعولا قلخيو . اهب اهل ةقاط ال

 ةيعامجالا لكايملا ريمدت وه ةفلختملا دالبلا ىف ددخبا نييروثلل لوألا فدملا

 رارصإلا نيكلو . ةوشرلا ىلع ةمئاقلا ةيلابلا ةمظنأألاو ةظفاحنا تاعزنلاو ةرجحتملا
 ضعبلا اهيمسي ىلا لودلا كلت نأ دكؤي « ةيلايربمإلا عوضوم حرط ةلصاوم ىلع

 دراوم ماستقا نمضتي ةيمنتلا لئاسو ىلع لوصحلا نأ ىرت 2'ةيراتيلورب اممأ

 ىملاع ماظن ىلع مهعناصمو مهتايروطاربمإ ىضاملا ىف اوداش 1 كنثوأ عم رامتسالا

 ةفلختملا دالبلا عم ىف ةيكيرمأ وأ ةيبروأ ةماه حلاصم دوجو ىوقيو . ةرطيسلل
 . ةيلايربمإلل ةيداعمللا تالمحلا ىذغيو ةلبلبلا ةلاح

 دالبلا روطت ىف ماهسإلل اهسايس ةيعانصلا دالبلل نإف رخآ بناج نمو
 . ةديدخللا قاوسألا حتف ىلإ ىعسلا عم قفني ماعلا رتوتلا ضيفختتب ماهالاف «ةفلختملا

 رشع مساتلا نرقلا ىف رشبلا اهيلع شاع ىلا ةيلودلا تاقالعلا ماظن ىتحخا دقف

 انهو . ةماه بقاوع هءارو كرت هنكلو « نيرشعلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىفو

 « ةبرجتلا روط ىف ةينفلا ةنوعملل تاسايس ةمبو . نومضم ريغ لبقتسملا دجن ًاغيأ
 ةرشع وأ ماع ةدمل ءاكرش نيب مث ىلا ةشحلاو ةلجترملا تالواحشلا ليبق نم هذهو
 ةياهم امأ « ىعانصلا ملاعلا ىف تاروثلا نرق وه رشع عساتلا نرقلا ناك د قلو . ماوعأ

 فيك دعب نيبتن مل انتكلو . ةفلختتملا دالبلا تاروث رصع نوكي دف نيرشعلا نرقلا

 اذهو « فلما دالبلا ىلإ ةروطتملا دالبلا نم ةيجاتنإلا ىوقلا لاقتنا مم مي نأ نكح

 . ةيلامسأرلا دالبلاو ةيكارتشالا دالبلا نيب سفانتلا تالاجم دحأ وه

 )١( ىوم . ب .



 لوألالصفلا

 ةّيندلا تاماغم

 لثمتي ال « هسايقو ىرضحلا عقاولا ةسارد ةيواز نم نهارلا رصعلا ضقانت نإ

 ةلكشم ىف لثمتي كلذ نم ضيقنلا ىلع لب ةشقانملل ندملل قباسلا دوجولا حرط ف

 ولخت نأ ردانلا نم ناك ةيعانصلا ةروثلا لبقف . قحاللا اهدوجوو .« اهرارمتسا

 ءزحلا ىف ةردانلا قطانملا هذه ترصحنا دقو . ندملا نم ضرألا حطس ىلع ةقطنم

 « ةينيثاللا اكيرمأ ىف ةمدقتملا دودحلا قطانمو ءارحصلا ىلؤنج ايقيرفأ نم ربكألا

 تناكىبلا « ةيدنهلا بوعشلا لحم اولحي ملو«دعب اهيف دخلا ناكسلا لغوتي مل ىتلا

 ةقطنم لك نأ عقاولاو . رايهنالل اهقيرط ىف اهلك اهّتباضح تناك املثم اهندم
 ةيرضحلا اهتكبش كلمت تناكو « ىعارز داصتقاو نويفير ناكس اهيف ناك

 اهادم لصي ىلا ةيديلقتلا اهتكرح ىبرم ىلع ةيراجتو ةيرادإ تايون نم ةنوكملا
 ةنراقملاب ةفيعض تناك ندملا ناكس ةبسن نكلو . ًارتموليك نيثالث وأ نيرشع ىلإ

 رشابم ريغوأ رشابم لكشب شيعتي دق نم ىلع ةروصقم تناكو « ناكسلا عومجن
 ريغ داصتقالا ىف 6 جزاطلا لخدلل » ديحولا ردصملا وهو ىراقعلا عيرلا ىلع
 اهربكأ لصي ملف ةريغص ندملا تيقب لودلل ىربكلا مصاوعلا ادع ايفو . ىعانصلا

 عومجم ىلإ ندملا ناكس ةبسن تناكو . ءانثتسا الإ ناكسلا نم ٠٠١٠٠١ ىلإ

 . / ٠١ دودح ى ناكسلا

 نوب



 ففأ

 ىرضحلا روطتلا ةعرس - ١

 ةجاحلا تدأ دقف : رضحتلا ةيلمع نيرشعلا نرقلا ف ةعانصلا روطت زفح

 ةلماعلا ديلا ضئاف نإ . ةيناكس تازكرت مايق ىلإ عناصملاو مجانملل ةلماعلا ديلا ىلإ

 هسفن لجو « عيزوتلا ذفانم ىلإ راقتفالا ببسب هناكم ىف دّمجت ىذلا ةيعارزلا

 لب ةيئاجف ةروصب اذه متو . ةيعانصلاءايحألاو ندملا ىلإ لصيو ةأجف كرحتي

 .٠ ةيعانصلا ةروثلل ةدقعملا رهاوظلا ىدح] اهفىرننأ نكع و . ةظف نوكت نأ تداكو

 . اهلجع أدب" مل ةيلمعي لب ةضراعلا ثادحلألا نم ثدحب قلعتي ال رمألا نكلو

 ةدايزف . نيرشعلا نرقلا نم لوألا فصنلا لالخ اهتعرس تداز كلذ نم رثكأ

 عمو . اهل رمتسم رثأ وه لب « ةيعانصلا ةروثلل ًاضراع اثدح تسيل ندملا ناكس

 تاريثأت ةيعانصلا ةروثلا تاريثأت تناكو . امتدح توافتت ةيلمعلا هذهف كلذ

 ناكسلل ةيمكلا ةدايزلا ىحنم ىلع ىلعأ ىلإ تعفدنا ندملا ضعبف . ةبئاقتنا

 ددع ىف ةدايزلا تناك ماع لكشبو .ىرخأ ندم تدكر اك « اًنيئاجف ًاعافدنا

 اليلق ديزي ايف « ندملا ناكس ددع عفترا اسنرف ىف . ةمخض ةدايز ندملا ناكس

 فلأ ه٠ نع لقت ندم ىف مهمظعم نطقي ) ةمسن نييالم ا/ نم ماع ةثام نع

 تاعمجتلا فو سيراب ةقطنم ف مهفصن نطقي « ًآنويلم ١" ىلاوح ىلإ ( ةمسن
 ىق ندملا ناكس ددع عفترا ةريفلا سفن قو . ةمسن 1٠١١٠٠٠ نع ديزت ىلا

 ىلإ ًانويلم 7١ نم « ةتسلا ابروأ » دالبو ىمظعلا ايناطيرب اهيف امب ةيبرغلا ابروأ

 نم ةمسن نويلملا تاذ تاعمجتلاو ندملا ددع دازو « آنويلم 11١ نع ديزي ام

 . ةمسن نييالم ةسخ نع اهنم ناتئثا ديزت « ةنيدم 7١ ىلإ ةدحاو ةنيدم

 « ةمسن نويلم ١؟6 ىلإ ندملا ناكس ددع عفتري ةدحتملا تايالولا فو

 نابايلا قو « ىبريفوسلا داحتالا ف ةمسن ٍنويلم ٠٠١ نع اليلق ددعلا اذه ديزي اك

 ةيعانصلا تاعمتجملا راطإ ىف نوشيعي نيذلا ددع نإ ًانويلم ه٠ ىلإ ددعلا عفتري



 يل
 نا ُ ب

 ا اح



 فير

 مهنم . ةمسن رايلم نع اليلق ديزي « ىلامثلا ةركلا فصنب ةلدتعملا ةقطنملا ىف

 نع ةبسنلا ديزتو . ندملا ف رضحلا نونطقي نويلم 50٠ و 40٠ نيب حوارني ددع
 ىف ًاريثك ضفخنت اهكلو . ابروأ برغ لامشو ةدحتملا تايالولا قرش ىف

 فو . نابايلا فو ىرريفوسلا داحتالا فو ىطسولا ابروأ ىف ًاثيدح ةعنصملا دالبلا

 ةيجولونكتلاو ةيخانملا  ةيئايحإلا ةقطنملا هذه ىلإ ىمتنت ىلا نادلبلا فلتخم
 لصت ةنيدم ه0 و « ةمسن فلأ ٠٠١ نع اهنم لك ديزت ةنيدم 6١ :ىلاوح دجن

 . هزواجتت وأ نويلملا ىلإ

 « بسحف ةيعانصلا دالبلا ىف ندملا ىكس ةدايز ىلإ ةيعانصلا ةروثلا دؤت ملو

 طغضلاف . ةيعانصلا ريغ دالبلا ىف - رشابم ريغ قيرطب  أضيأ اهّتراثأ لب
 روطتب ةطبترملا ىرضحلا طاشنلا نم لاكشأ روهظ ىنِإ ةفاضإلاب ىناكسلا

 مخضتلا ةرهاظ نعو ندملا ةرك نع لوئسملا وه « ةيعانصلا دالبلا عم تاقالعلا

 فق ندملا ناكس ةبسن تداز ًاماع ه٠ ن٠ لقأ ىنف . ةفلختملا دالبلا "ىف ىرضحلا

 نم داز دق عومجملا اذه ناكالو « ناكسلا ةعومجم نم / ١8 ىلإ / 5 نم دنحلا

 هنونوكي ندملا ناكس نإف . (ًاعمناتسكابلاو دنلا) ةمسن نورلم 00٠ ىلإ ٠٠"

 ىفو ايسينودنإ ىف روطتلا سفن ثدحم دقو . نويلم ٠٠١ ىلإ 18 نم اوداز دق
 « تاراقلا ةفاك ىف ةقالمع ندم كانه تحبصأو « ةينيئاللا اكيرمأ ىفو ايقيرفأ

 اتكلكو ءوكسومو « سيرابو . ندنل لثم ةمسن نييالم هوأ 4 ىلع اهنم لكديز#
 «وغاكيشو « كرويوينو « نيكبو «ىاهغنشو ءاماهوكوي و - ويكوطو « ىابيوبو

 سنيوبو « وريئاج ىد ويرو « ولوابواسو « ايفيلدالفف « سولجنأ سولو
 ندملا ناكس-ددعل ىوصق دودح ىضم امف كانه تناك دقل . ةرهاقلاو « سربإ

 ةبسنلاب اهدعب ام بعوتسي نأ ىرشبلا كاردإلا عيطتسيال اممق ربتعت تناكو
 ماقرألا كلت نأ الإ . ةلماشلا ةيعامجلا ةايحلا وأ ةيرضحلا ةدحولا وأ ةنيدملا موهفمل

 ؟"ه:,١6٠٠ ىلع موهفملا اذه قبطني لهف ىرخألا دعب ةدحاولا تمطحت دق

 دودحلا زواجت دق ناسنإلا نإ ؟ نيبالم ةسمخ مأ ؟ ةمسن نويلم مأ ؟ ةمسن
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 اهروصتن انك اك ةنيدملل . ةيوضعلا ةدحولا اهنم لك بساني ناك ىلإ ةيبيرجتلا

 فصن ىدم قو . ىرضحلا نايكلاو مسحلا راجفناب كلذ بحطصاف « لبق نم

 سايقمب ىرخأ ةدحو ءانب ةداعإ ةيلمع نم عرسأ روطتلا ناك « لقأ لب « ترق
 عوننملا داحتالا اهنإ « هتاذ نيابتلا ىه ةريبكلا ةثيدحلا ةنيدملا تحبصأو . رخآ

 مضت ىلا ةثيدحلا تاعسوتلاو ةيخيراتلا ةنيدملا نيب « رقتسملا ريغو قستملا ريغ
 فعض نيرشع وأ ةرشع ًانايحأ لب ةسمحوأ ةثالث ىلإ لصي ناكسلا نم ًاددع

 ش . ةيلصألا ةيخيراتلا ةنيدملا ناكس ددع
 ءانب ةرثكو « ندملا ةحاسم عاستاو « ناكسلا ددع ةدايز بحصيو

 . مهدوجو ببسو ندملا ناكس لامعأ ىف قيمع لوحت ةديدخلا تاءاشنإلا

 ةليصألا ىرضحلا عمتحملا تامس ؟

 ةيعامجاو ةيداصتقا تاتف روهظب ندملا ناكس ددعى ةيمكلا ةدايزلا طبترتو

 لساوع نم الماع ربتعت اهّتاذ دح. ىف ةعانصلا تناك اذإو . دارفألا نم ةديدج

 نيرشع نم ريكأ ذنم دعت مل اهنإف « ةيعانصلا ةروثلا ةيادب ىف ىرضحلا روطنلا
 اهباع تقوفت ذإ « ندملا ف ناكسلا مكارت نع قالطإلا ىلع ةلوثسملا ىه ًاماع

 ةرادإلا لامعأ ىأ « عيزوتلاو لاصتالاو « رييستلا لامعأ ةرثك ددصلا اذه ىف

 « تامدخلا لامعأو (حلاصملا تاعمجتو تاعورشملا ةرادإ ) ةصاخلاو ةماعلا

 عسوأب ةيراجتلاو ةيلالا تاطاشنلاو « ةصاخو ةماع تامدخ ىلإ ًاضيأ مسقنتو

 ى ةيئفلا بيلاسألا لاخدإو ةشيعملا ىوتسم طسوتم عفر ىيضيو . ةملكلا ىناع»

 « ةيفاقثلا لامعألا ىلع ةديازتم ةيمهأ ءةحارلا ةريف ةلاطإو « ةديازتم ةروصب لمعلا

 تاطاشن نم عاونأ ىهو . غارفلا تقو لالختساو .« ىبهملا بيردتلاو ملعتلاو

 ناليج وأ « ندملا نم ناليج ابروأ ف رهظيو .ىريهامج قاطن ىلع مت ةمدخلا

 مدختست ىلا تاعانصلا مايقل ةجيتن امهدحأ « ةدحاولا ةنيدملا ىف ءايحنألا نم
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 وه اذهو « ةنيدملا نم ةعساو ةحاسم ةداعلإ لتحيو نيلماعلا نم ةريبك ًادادعأ

 نيرشعلا نرقلا نم لوألا ثلثلا ىتح رمتسا ىذلا رشع عساتلا نرقلا ليج

 فذقي نأ ىلإ ليمي ىذلا تامدخلاا داصتقا روطت نع جتن دقف ىناثلا ليحلا امأ

 تاطاشنلا © ةيعانصلا ةيزكرماللا » تايلمعب ىمسي ام ةطاسوب جراخلا ىلإ

 تاشنملا ةيمهأ نكلو . اهراوج ىف بوغرملا ريغو « ماحدزالل ةببسملا ةيجاتنإلا
 ًاديعب لاز ام ةيرضح- تاعانص نم جاتنإلا مح نأ ليلدب ةريبك لظن ةيعانصلا

 تاعانصلا. راهدزا يضرو « ةيجاتنإلا ةدايز ببسبف كلذ عمو . ضافخنالا نع

 «ةيفارجرميدلا ةدايزلا ىف مساحلا لماعلا حبصي ؛ةلئاهلا ةيلاملا ةكرحلا تاذ ةديدحلا

 ةيجاتنإ بعلت ىلا تامدحللاو ةرادإلا تاطاشن روطت وه ء ندملا راشتنا قو

 . ةعانصلا ف هنم لقأ آ ارود اهل ةبسنلاب لمعلا

 ىعملاب نيجتتم ريغ ًاناكس اوحبصأ دق ندملا ناكس نأ دجن رثكأف رثكأو

 نم ًاعزج نوربتعبو 2 جاتنإلا ىف رشابم لكشب نومبسي الىأ « ةماكلل قرحلا

 الصتم ىداصتقالا كالبتسالا اذه نوكي دقو . نييك البسا داصتقاو عمتجم

 " ضيقنلا لع وأ (ةيعانصلا دالبلا ف لاخلا وه امك ) (!7ةيفارخخلا ةيحانلا نم

 مدخي ثيح « ةفلختملا نادلبلا ةلاح'ىن اكر اًنيفارغج الصفنم نوكي كلذ نم
 ندملا ناكس دجن ىلوأ باب نوو . (ةديعبو ةيبنجأت ابداصتقا وَلا داصتقالا

 ةيموملا تارييختلاب نورثأتي اودوعي ملو . اهتالدعمو ةيفيرلا ةايحلا نع نيلزعنم مويلا
 ررحتت « اهفيبكتو اهتلباعم تمت تاجتنم كلهتسي مويلا ةئيدملا نكاسف . خانملل
 طبترت ال ةيئاذغلا داوملا قاوسأ تحبصأ دقل . لوصفلا تايمتح نم رثكأف رثكأ

 ضرعت اهضعبو « ةيضرألا ةركلا ىصن تاجتنم عمجت ىهف . نيعم ملقإب

 مقعتلا وأ ديربتلاب ظوفحم رخآلا ضعبلاو « رحاملاوأ عنطصملا جاضنإلا تايلمعا
 عم ماعطلا ةمئاق دادعإ دنع لوصفلا تارابتعا اًنيجيردت لقتو . ىهطلا وأ ىبطلا

 تعضو ام ناعرسو . لبق ىذ نع ًاريبك اعونت ةعونتم تاجتنم اهيف لخدت هنأ

 (برحملا) 2. جاتنإلا رداصمب فارغج لاصتا وذ ىأ 0 )١(



 ا

 . ةيبروألا ندملا ىلإ اهم تدتما « ةيلامشلا اكيرمأ ىف ةيرضح ةيئاذغ ةمظنأ

 فال ةدمل تداس ىلا ةيفيرلا ةايحلا تاداع نع اهرودب ةيمويلا ةايحلا تدعابتو
 لاصتالاو لب « ةيفيرلا هيفرتلا بيلاسأو مادقألا ىلع ريسلا ىتمحا دقل « نينسلا

 « ندملا مجح ةدايز عم بسانتي ءافتخا « ةيراخلا هايملابو راجشألابو ةبرتلاب
 نكاس نأ ةجرد ىلإ اذه ثدحم دقو . ناسنإلل ةيداعلا لامعألاو تاكرخا ةنكيمو

 هتجاحب رعشي « ةنيدملا ىف ةيفير اياقب ىأل لماشلا عازتنالل هنم ةمواقم « ةنيدملا
 ةعنطصم ةيفير ةعيبط طسو هلزنم مقي نأب ءاّنمات كلذ هبورهنوكي دقو . بورحلاملإ
 تكيف « تقولا سفن ىف ًاضراعو ًانمزم ايوره نوكي وأ « ةيلامشلا اكيرمأ "امك
 اهب ظفتحا ىبلا ةيفيرلا قطانملا ىلإ وأ « ةعيبطلا نم ىبت ام ىلإ ةيرود تالحرب

 ىح«ةقطنملل اًضاخ ادادعإ تاجايتحالا هذه بلطتتو . ناملا نم ةبرقم ىلع
 نكاس نيب ةيعقاولا ةلصلا لاكشأ نم الكشءناكمإلا ردقتبو ديدج نم ماقي
 ةروص نيبو « تلفسألاو ةناسارحلا نم ةيمظع لكايه ىف شيعي ىذلا ةنيدملا
 تجافم ًاقفدت ددحلا ندملا ناكس نمىرشبلا نافوطلا قفدت نع دلوت دقو . ةعيبطلا
 ىف ةبسانملا ةيلحملا تارادإلاو « قوسلاو نكسلا لكاشم لح ةرورضو فيرلا ىلإ
 ثّتوافت « ىرضحلا روطتلل ةفلت# تايلمع هنعتسدلوت لوقن « ةريصق ةينمز تارتف

 رضا عباطلا ءافضإ مت ىلا ةيعيبطلا رظانملا ٠ عونت ىلإ اهرودب تدأو اهتيئاقلت

 ددصلا اذه ىفو . ةرصاعملا ةيرضحلا لكايملا ىلإ تدأ قدأ رييعتب وأ « ؛ اهيلع

 « نمزلا اهيلع ىفع دقو « دعب ةنس نوثالث اهيلع ضمت مل ىلا براجتلا ضعب ىرن
 . اهضاقنأ مده ىف نآلا نوعرشيو

 «ةفاختملا دالبلا ىلإ ةيعانصلا دالبلا ىف ىرضحلا عمتجملا ةروص لقذ نكع الو

 ءاهناكسو ندملا فئاظو ىف تعقو ىلا تارفطلاب رثأتلا نم جنت مل دالبلا هذه نكلو

 ددعلا نكلو « ندملا هذه ناكس ددع ةدايزل هيف تضرعت ىذلا تقولا سفن ىف
 ةيرضحلا تاعمت#لا ىف قلقلا ىلإ وعدي يذلا ماحلا رصنعلاف . ةفيظولا قبسي انه
 نزاوتلا لالتخا ببسب هارق نم اوعزتنا نيذلا نيلطاعلا ددع ةرثك وه ةديدخلا
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 نيلطاعلا نم ةيبلاغو « ةيلك نولطاعلا كانهف « هدراومم فيرلا تاجايتحا نيب
 عضب نولمعب نيذلا ةليلقلا روجألا ىوذ نم ةريفغلا ريهاسملاو « اًنيئزج الطعت
 سانأو « ماتلا سؤبلا نم تالفإلل رهشلا ىف مايأ ةدع وأ مويلا ىف تاعاس

 ىف تاكنرف ةعيضب نع مهتاعيبم ديزت ال وأ « الامع هرابتعا عيطتسن داكن ال
 ىلع اسأر روطتلا هاجتا بلقي نأ ناسنإلل نكمي ال نيتلاحلا اتلك ىفو . .. مويلا

 : قيقحتلا ليحتسم رمأو لب « للضم بارس « ضرألا ىلإ ةدوعلاف » . بقع
 كلذ لظ ىف ةلكشملا لحت نأ عيطتست ال ةيرذج ةيعارزلا تاحالصإلا راك أ نإف

 كينكتلا باعيتساو « ةهج نم ةعيرسلا ةيفارجوميدلا ةدايزلا ىلإ عجارلا عضولا
 يداصتقالا روطتلا نآل عرعرتت ندملاف ٠ ىرخأ ةهج نم ثيدحلا ىعارزلا

 ٠ فئاظولا ريوطت ىه ةيسيئرلا ةلكشملا حبصتو . عرعرالا اذه ضرفي ىعامجالاو

 جاتنإ مظنت لب ىرضحلا عبطلاب ةايحلا غبص ةيلمس وه راثملا عوضوملا دعي ملو
 . فؤقلا لخدلا مادختساو

 براجنتو ةلجترم تايلمع

 ىذلا تقولا سفن ى عينصتلاتايلمع اهيف تأدب ىلا دالبلا ضعب كانه

 دالبلاو ىييفوسلا داحتالا) ةيمنتللو داصتقالل هجوملا مظنتلا قيبطتب هيف ىدب
 ى ىجافملا ديازتلا نإف اهادع امف امأ ( لبق نم ةعنصم نكت مل ىلا ةيكارتشالا

 ةيلاربللا نم ماع راطإ ى عقو دق ىربكلا مصاوعلا قاثبناو ىرضح ا روطتلا ةعرس

 تايلمعدجن اننأ ةجردل ًابيرقت ةدحاو روطتلا اذه فورظف كلذ عمو . لاجترالاو
 . ةدحاولا ةيعاّمجالاو ةيلاملاو ةيداصتقالا عاضوألا لظ ى ةهباشتم هذه لاجترالا

 :نيتفلتخم نيتيوضع نيتلسلس ىف ىرضحلا عسوتلا ةيسيئرلا طامنألا عيمجت انئكميو
 ةرمتسم ةدايز كانه نوكت ذإ . ةعطقتملا ةدايزلا ةلسلسو « ةرمتسملا ةدايزلا ةلسلس

 ةعومجملا ىلإ « ةديدحلا ءايحألل ةيلاتتملا تافاضإلا ةطاسوب ةنيدملا عستت امدنع
 دعب ايف المتمم « اًنيرطق ًاددمت ىحاوضلا ددمتت نأ ىه ةيديلقتلا ةيلمعلاو . ةميدقلا
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 ىه كلتو « ىحاوضلا هذه نيب ةتوافتملا اياوزلا اهددحت ىبلاو ةيلاخلا تاحاسملا

 همثدح ىللاو « دحاو زكرم تاذ راطقأ فاصنأ ىلع ةرمتسملا ةدايزلا

 ةيلاطيإلا ندملا روطت بولسأ تلظ ىتلاو ةيعانصلا لبق ةرتفلا ىف ةنصحملا ندملل

 ىف ةدحاو ةرم ةدايزلا هذه تققخت دقو . (ونيروت « وناليم « امور ) ىربكلا

 . ىلابملا نم ةيلاتتملا لايجألا بقاعتي تمت ىرخأ نايحأ قو « نايحألا ضعب

 ظفتحتس ىلا حمالملا ةدحاو ةرم ةرضحتملا ةحاسملا سفن بستكت نأ ثدحي دِقف

 هذه لغشت نأ ًاضيأ ثدحي دق وأ « ةمداقلا ةئاملا وأ آماع نيسمحللا ىف اهب

 لحت ىلاو « ةئطاولا :لزانملا نم فوفصب وأ ةريغصلا لزانملاب ءدبلا ىف ةحاسملا

 عافتراو نكسلا ىلإ ةديازتملا ةجاحلا ببسب ةقهاشلا تارامعلا كلذ دعب اهلحم

 . ءانبلا ىضارأ راعسأ

 زكرم لوح ةعباتلا ندملا نم ةعومجم رثاكتت امدنع ةعطقتم ةدايزلا نوكتو

 ىسيئرلا زاهحللا لظي اهيب . ةيرضحلا فئاظولا اهنيب ايف مساقتنو ىخيرات ىرضح
 ناكو . ىسيئرلا زكرملا كلذ ىف ىداصتقالاو ىرادإلا مكحتلاو ةدايقلا فئاظول

 ىف اهتاكس مظعم نطوتسا ىلا ةيسيرابلا ةقطنملا روطت ىف مث ام ديدحتلاب اذه

 دجوت الو . سيرابب ةطيحنا ىحاوضلا ىرقب ةمعطم ةديدج ةيرضح تاعومج
 لالقتسالاب عتمتت ةيدلب ١" لمشت ذإ « ةدحإو ةيرضح ةرادإ سيراب ةقطنمف
 ىدؤيو «اًنيرادإ ًاعطقت ارخحلا عطقتلا ىلإ فيضي ىذلا رمآلا « قاذلا ىرادإلا

 .٠ اهيحاوضو ةنيدملا نيب ضقانتلاو لب  زياعلا ةرهاظ ءوشن ىلإ
 . ةدحإو ةمظنم ةطخ دوجو مدع ىف عطقتلا اذه رهظي طيطختلا يوتسم ىلعو

 ىذ ىلصألا لكيلا ىلع فرعتن نأ عيطتسن ةيوحبا روصلا نم وأ طئارخلا نمو
 اذه لخخاد رورملا قوعت ةريبك تايوعص ببسي ىذلا رمألا ةددعتملا تايونلا
 روطتل ةعطقتملا ةعيبطلا كلت نم ديزي رمأ كانهف كلذ نع الضفو .. عمجتلا
 فلتخم نيب ءانبلا بيلاسأ نيابت دصقنو « لقألا ىلع هتيادب ق كلذو « ندملا
 ةفاثك ىواست مدع ىف لوألا ةجردلاب نيابتلا اذه رهظيو . ىناكسلا عمجتلا ءارجأ
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 اًيئزج ةفاثكلا نيابت قفتيو . ةدحاولا ةيرضحلا ةحاسملا ىف ًاضيأ ناكسلاو ءانبلا
 تايدلب ضعب تناك دقف . ضرألا لغشو ىنابملا طامنأ ىف فالتخالا عم هرودب

 ةمعطملا ندملا ةركف رابتشال وأ «ء رسألا لزاثمل ىدرفلا ءانبلل ًاناديم ىحاوضلا

 ءابي ةقيصللا اهتاقحلمو ةيخيراتلا ةاونلا نع زياهت اهنإف ردقلا اذبيو . قئادحلاب

 تاذ ةقصالتملا ىنابملا ةماقإ ى ضرألا راعسأل ركبملا عافترالا ببست ثيح

 طابتزا نم ديزي امف كلذكو . ضعب قوف اهضعب ةددعتملا ةينكسلا تايوتسملا
 ءانبلا عيجشتل ةيلاتتم تاقوأ ىفو ةفلتخم تالواحم تلذب دق هنأ « عطقتلاب نيابتلا

 عمجتلا ةلاح ىقو . عاونألا ةئيابتم رصانع ةكرتلا ىلإ ثعفدف ءهليومتو هميظنتو

 تارامع ءانب ةلحرف « لقألا ىلع لحارم ثالث نيب زيمن نأ عيطتسن « ىسيرابلا

 « ةيزاوجربلا لزانملا» )نيرجأتسملا نم ةفلتمم عاونأ اهلغشي ىبلا يراجتلا لالغتسالا

 قو ةيدلبلا قاطن ىف ةعقاولا ةعدقلا ةنيدملا ىف كلذو « (« ةيلامعلا لزانملا » وأ

 كلت « ةريغصلا لزانملا اهلغشت ىلا ىفارألا مسقت ةلحرم م . ةبيرقلا ىحءاوضلا

 ةرئاد ىف ةماعلا تائيحملا ضعب اهتديش ةينكس تارامع ءاشنإ ترصاع ىلا ةلحرملا

 لالغتسا ةلحرم ىأ «ةئلاثلا ةلحرملا كانهو « ةيبعشلا نك اسملا لثم ةصيخرلا ىضارألا

 « اهيلع ةمئاقلا ةيلابلا ىنابملا نم اهؤالخإ نكمي ىلا وأ ةيلاخ تلظ ىلا ىضارألا
 ىلا تارامعلا وأ « دحاولا زارطلا تاذ ةينكسلا تارامعلا ءاشنإ اهيف مي ثيح

 تالصاوملا ةكبشل ةبسنلاب ةميدقلا تاعقوتلا قاطن ف لحسدت مل ىلاو اهونطاق اهكلمي

 طيطختلا » وأ « ةريبكلا ةينكسلا تاعومجملا  اهيلع قلطي ىتلا ىهو ةيسيئرلا
 . ارلجنإ ىف « حوتفملا

 ةزكرمتملا ةماحلا ندملا نم ايبسن دودحم ددعنيب موقي عطقتلا ناك اذإ امأ

 ءانب ةروص ىلإ ىناكسلا عمجتلا ةروص نم لقتنن اننإف « ةدحاو ةيسيئر ةاون ىلع

 ىزيلجنإلا ىرضحلا روطتلاب صاخلا لكشلا وهو « 2١7 كرتشملا ىرضحلا عمجتتا

 ةيرضحلا ةعومجملا وه اسنرف ىف هل لاثم لضفأو . ىناكسلا ندنل عمجت جراخ

 .. 0مدتمطةاتمم : وه ىزيلجنإلا ظفللا ) ( ١



 ل

 | ىمأرلا قانثلا ىرضحلا عمجتتلا نم طيلخ ىهو «ناوكروت  هيبور « ليل ىف

 00 اتلك ف ىحاوضلا ندم داحتا نمو « ليل ةنيدم عباط هيلع بلغي

 انيئاقلت أدب ىذلا لكشلا ممعت مهلواخ ىف ةموسرم ةسايس ىلع زيلجنإلا دمتعيو

 ندملا اوثشني نأب كلذو « ةكرتشملا ةيرضحلا تاعمجتلا لالخ ىنكسلا روطتلل

 .روطتلا ةكبترملا ةيناكسلا تاعمجتلاو ةظتكملا ندملا لوح ةديدحلا ندملا وأ ةعباتلا

 احرسم ىناكسلا ندنل عمجت نم تذختا ىلا ىه نأشلا اذه. ىف ةريهشلا ةبرجتلاو

 « لساكويف ىف ةكرتشملا ةيرضحلا تاعمجتلاو ةيناكسلا تاعمجتلا نكلو . اهل

 كينكتلا تمدختسا ىلا كلت ءةديدخلا اندم ًاضيأ احل امهريغو وجسالجو

 دقف « ةيناطيربلا رزحلا جراخ امأ . ةلمتكملا ندملل ماتلا ءاشنإلا ىف ثيدحلا

 (ادوروج كينتوبس ) ىيييفوسلا داحتالا ىف ةيزاوملا ندملاو ةعباتلا ندملا تتشنأ

 . (امهريغو« ادتلوبو « ايكافولسوكيشت ) ايروأ طسول ةيبعشلا تايروهمخلا فو
 . دايبال  هيلبنوم ةقطنم ىف ةصاخو « اسنرف ىف ةبباشملا براجتلا ضعب ىرجتو

 طاشنلا زكارم لوح ةينكسلا ندملا تتشت نع جتني ام ابلاغ عطقتلاف ايناملأ ىف امأ

 . قئادحلا ندم لكش ىف ةصاخو « ةيرادإلاو ةيعانصلا زكارملا لثم

 ةيديلقتلا ةيرضحلا ةايحلا للحتو ةيرضحلا تادحولا ءافتخا .- 5

 ةحاسم عاستاو « ناكسلا ددع ةدايز ببسب ةيرضحلا ةايحلا تقزمت دقل
 . زكارملا ددعتمو عطقتم لكيه ىف ةيرضحلا ةحاسملا تتشن لوأ باب نمو « ندملا

 كلذكو « ةيعاّجالا تاقالعلاو «تالاصتالا صرفو تامدخلا عاونأ قلتخم دعابتتو
 لوطأ آنمز قرختست تافاسع ضعبلا اهضعب نع دعابتت لوقن « ةينهملا تامازتلالا
 ةدحو ثمطحت دقل . اد انا ( جودزم ىعم ةفلكتللو ) ربكأ ةفلكتو

 « ةيمويلا ةايحلا هذه قئارط ىتخت تقولا سفن ىو . ةيديلقتلا ةيدوبلا ةيندملا ةايحلا

 < دحتملا ىعامجالا طسولاو « نسدملا عمتجملا ةيداملا رطآلا اًنيجيردت ىشالتتو
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 ىلا ضارعتسالا نكامأو ىراجتلا ىلا وأ قوسلاو « سئانكلاو تاحاسلا لثم

 نإو  اهلحم تلح دقو ةيعامج ةقيرطب نازحألاو حارفألا نع سانلا اهبف ربعي
 ةينكسلا تاعمجتلا لخاد ةيلحملا ةايحلا ةريغصلا رؤبلا . ةيفاك ريغ ةقيرطب ناك

 تاحاسم عاستا ىلع ةوالعو . ةيلوألا تاجايتحالاو تاقالعلا نم ىندأ ىوتسم ىلع

 « ةيديلقتلا ةيرضحلا ةايحللا كيكفت ىف تارايسلا لامعتسا عويش مهاس « ندملا

 « ةيعامجلا ةايحلت ةيخيراتلا زكارملا ىلع سانلا ددرتب طيحت ىلا فورظلا رييغتب امإ

 روطت لثم ) ىلصألا ىرضحلا رقملا لوح مهتماقإو ناكسلا تتشن ليهستب وأ
 ةيناكسلا تاعمجتلا ىف ثدح. امك ةيدرف لزانم ىلإ. ىحاوضلا ىف ةماقإلا لاحم

 لاكشألا نع ةئشانلا ةيعامجالاو ةيداصتقالا ةايحلا فورظ نإ . (ةيكيرمألا
 نايكلا وأ « ىعامجالا نايكلل للحتلا اذه ىف"كلذك تمهاس لمعلل ةديدحلا

 كلذ ندملا تاحاسم لالغتسا نإ . ةيخيراتلا ةنيدملا هلثمت تناك ىللا « ىحلا

 هنإف « دشرلا نم غلب امهمو « ىلا رييللا لاجئرالا ةلحرم ىطخت ىنذلا لالغتسالا

 دعت مل ىلا « ةيرضحلا ةعامدلا ىف ىرخأ ةرم ةايحلا ثعبي نأ نآلا ىح عطتسي مل

 ءافتخا عمو . ةدحوم ةعامجب أطسو تناك نأ دعب كرئشملا نكسلل طسو ىوس

 رصانع ًاضيأ تفتخا «قالتلاو ةهزنلل نكامأ اهرابتعاب ناديملاو ىحلاو عراشلا

 . رمألا ةقيقح ىف رخآ ءىبث اهلحم لحي نأ نود ةيديلقتلا ةيرضحلا ةايحلا

 ةرصاعملا ةيناكسلا تاعمجتلا لكاشم .- ه

 زكرتف . هيف قيع ىخاد لودت قاكسلا عمجتلا ةحاسم ةدايز. بحصي

 ى ىأ ةيلصألا زكارملا ىف ةصاخلا تاعورشملاو ةماعلا تامدخلا ةرادإ فئاظو

 لامعألا هذه نأ امبو . ةيديلقتلا ةيراجتلا ةفيظولاب ظفتحت ىهو . ةيخيراتلا ندملا

 ىلا ىنابملا مجح نإف « ةثيدحلا ندملا فو داصتقالا ىف ةديازتم ةيمهأ بستكت

 لاكشأ لك ةهجاومو ةئيدملا تاجايتحا عيمج دسل لبق نم تيئب دق تناك
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 تالاكولاو « كونبلا كلذكو اًنيجيردت بتاكملا هصتمت مجحلا اذه « اهيف ةايحلا
 ناكس ددع لقيو . خل] . . . هيفرلا تالاصو ء قدانفلا»و ضراعملاو « ةيراجتلا

 لامعألاو لاغشألا نكامأ اهب لحت ىلا ةعرسلا عم ديازتت ةعرسب ةميدقلا ءايحآلا
 تايلمعب مايقلا اهمدهتو لزانملا مدق ىعدتسا املكو « نكسلل تناك نكامأ لحم

 دعابتلا دصقنو « ندملا ىف راجفنالا لاكشأ لوأ اذه نع ببستيو . ديدجت

 « تالحملاو تالاكولاو « تارادإلاو بتاكملا وفظوم اهيف لمعي ىلا نكامألا نيب

 هب تلبقتسا ىذلا ردقلابو . مهلكاسم اهيف ملل رفاوتت نأ بجي ىلا ءايحنألا نيبو

 ىطاوشب طيحت ةعبدقلا ةيلامعلاءايحألاو عئاصملا إف « ةيعانصلا تاطاشنلا ةئيدملا

 هجوب ةيعانصلا تاحاسملا نكلو « ةيديدحخلا ككسلا طوطخ وأ تاونقلاو رابألا

 عيطتسيالو . ةيكينكتلا تآشنملل ةحلملا تاجايتحالل بيجتست نأ نع ةرصاق ماع

 ءايحنألا ىف نكسيف « لمعلا نكامأ نم ةبرقم ىلع نطقي نأ ةلماعلا ديلا نم ءزج“
 نأ دجن ىكارتشالا داصتقالا ادع اهفون . تالحماو بتاكملا قظوم لثم ةينكسلا
 نيذلا ناكسلل ةيعامجالاو ةينهملا تاقبطلا عاونأل آقفو ةزياّتم ءايحألا هذه

 فيلاكت ساسأ ىلع مئاق لاصفنالا نم عون ناكسلا ءالؤه نيب متيو . اهنونطقي
 مدع ُّى مهم نيروسيملا ةبغر رابتعالا ق لخدت انه 2 نكاسملاو تاءاشفإلا

 ءايحألا نيب لصفي ىذلا رمألا « آعضاوت نيفظوملا رثكأبو لامعلاب طالتخالا
 ىف انايحأ ىمست ىلا ةيرعلا ءايحألاو لب ء « ةطسوتملا ةقبطلا » ءايحأو « ةيلامعلا ١
 . نكاسملا لاكشأ عونتتو . ةينكسلا ءايحألا مساب ةيراقعلا تاليكوتلل ةجرادلا ةغلا

 ءانبلا ةعضاوتملاو قباوط تسلاو عبرألا تاذ لزانملا ةيلامعلا ءايحألا ىف دجن دقف
 . قيضلا ةديدش اهققشو اهفرغ نأ امك « اهءاور اهتاهجاو دقفت ام ناعرس ىلا
 «ةديدعلا ققشلا تاذ لزانملا ضعب ًانايحأ اهيف دجن دققف ةطسوتملا ةقبطلا ءايحأ امأ

 امئاشنإب موقتو « رثكأ ةيانع اهرهظعب ىتع دقو « رْبكأ ةجردب ةحيرم اهنأ ريغ
 ضعب ىف دجن ىرخأ نايحأ ىو « ةصصختملا تاعامجلا وأ ةماعلا تائيحلا ةداع

 ىمسي امو . ةئيابتمو ةقصالتم لزانم اهب ماقت ىلا تامسقتلاو قئادحلا ندم ءايحبألا



 "وع

 ىف ايعامج ةكولمملاو ةياغلل ةحيرملا تارامعلا نم ىح نع ةرابع ىتكسلا ىجلاب
 ةقبطلا نطقت ةيلامثلا اكيرمأ قو . تاهزنتملا ىحس وه 9 « نايحألا بلغأ

 تارئموليكلا تارشع دتمت ىلا تاليفلا ءايحأ ىف ةينغلا ةقبطلا نم ءزجو ةطسوتملا

 ىبلا ءايحألا ىف زكرملا برق اًظح- لقألا تاقبطلا لظن اب « 9 ندملا لوح

 . لاحتلل اهقيرط تأدب

 لوألا قاعتي . نييوتسم ىف يرضحلا روطتلا اذه جئاتن سردن نأ اننكميو

 ىاثلا قلعتي امك" « ىرضحلا نماضتلاب وأ ةدحولاب روعشلاو ةدحولا مطحتب امهع
 . ىكسلا لحم نيبو «تامدحلا نكامأو ىويلا لمعلا نكامأ نيب قارغلا لصفلاب
 ىناثلا لماعلا راثآ امأ . ةيسايسو « ةيعاّمجاو « ةيسفن راثآ لوألا لماعلا راثآو

 ناكسلا تاذلابو ء ثدملا ناكسل :ريويلا كرحتلاب قلعتتو « ىلمعلا عونلا نم ىهغ

 . اذه ىف مهدحو اوزوكي مل نإو نيلماعلا

 لاقتناو قفت ىويلا بارطضالا نم ةكرحب ندملا عيمج- ىف ةايحلا طشنتو

 رمألا ناك لصألا فو . يك و ملاعأ راقم لإ مولك اسم نم صاخشألا

 مسوءر١٠٠٠ وأ ٠٠" ىح) ةطسوتملاو ةريغصلا ندملا ىف نآلا ىح ثداح وه اك

 دهاشنو . ءادغلا ةعاس ق لزتلا ىلإ ةدورلا نيفصن ىلإ مويلا مسقني ىأ ( ةمسش

 « رهظلاو « حابصلا ىف ىأ ىصقألا اهدح لاقتنالا ةكرح اهيف غلبت تارئف عبرأ

 نع ناكسلا ددع داز اذإو . ءاسملا ىفو « ةيناثلاو فصنلاو ةدحاولا ةعاسلا نيبو

 ناب 0 نإو ىلحنا لاقتنالا فورظ فالتخاب فلتخي  نيعم ذح

 اليحتسم ًارمأ راهلا طسو ىف لاقتنالا حبصي  ةمسل 400ره٠ء و م ءءرعدف

 حابصلا ىف ةجوم ىلع ذئنّيح ةيموبلا ةرجحلا رصتقتو « نيلماعلا ةيبلاخل ةبسنلاب

 تارجه لمعلا تارجه ىلإ فيضن نأ بسانملا نف كلذ عبو . ءاسملا ىف ةجومو
 ةرادإلاو ةراجمتلا نم ايلعلا تايوتسملا زكزت نع جتنت ىلا تامدحلاو كالبتسالا

 ريغ ةقيرطب مث تاكرلا هذه نإف اهنيهأ تناك امهمو ةيخيراتلا ءايحألا“ ىف
 مث ىلا كلت نم لوطأ ةرتف رمتست اهنأل « عوبسألا:ةيابن ادع ايف « ةسوسحم
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 ىلإ مهتدوع وأ مملاغشأ ىلإ نيلماعلا ناكسلا باهذ ءانثأ ةددحم تاعاس ْق

 دادعإ اهعم نيعتي ةجردل ةماع ةرهاظ لمعلا تارجه تحبصأ دقو . مهكاسم

 طوطخ ىلع ىناكس عمجت لك ىف سانلا فصن لقنل تالصاوملاو لاقتنالا لئاسو

 هطصنو نيتعاس لالخ كلذو « لمعلاو ىتكسلا قطانمل نطوتلا نكامأ اهددحت

 ربتعت ىلا نكامألا ضعب كانهو . ءاسم نيتعاسلا نم لقأو حابصلا ىف ةعاس

 طوطخ عرفت وأ مادرتور ىلإ « سامو وين ١ نم قفنلا لثم ةجاجنلا قلع ةباثمب
 ةقيرطب كردي نأ دهاشملل حمست ىهو . سيراب ىف رازال ناس ةطخم نم ىحاوضلا

 تاعمجتلل ةيمويلا ةايحللا ىلع هراثآ نإ . ويلا « ضبنلا » اذه ةقيقح ةسوسحم

 ةظتكملا ةيعامجللا تالصاوملا لئاس ىف سانلا سدكتي ْذإ : ةددعتم ةيناكسلا

 فورظ نيسحت ىلع عجشي ال اذهو  ةيداملا رئاسحلا الإ اهلالغتسا ردي ال ىلاو

 تارايسلاو كرمشملا لقنلا تارايسل ةجودزملا ةكرخلاب لاقتنالا قرط محدزتو - لقنلا
 موي نأ كلذ ىلع دز . قرطلا ةنايصل ةفاكم لامعأب مايقلا ضرفي امم « ةصاخلا

  ةيفاضإ بعت ةرتف دعت تقولا سفن ىف اهأ ريغ  توافتت ةرتفب لوطي لمعلا
 اهدح- زواجتيو « سيراي ىف لماعلل ةعاس فصنو ةعاس ىلإ طسوتملا ف لصتو
 هلمع ءانثأ ةحار ةرئفب عتمتي ىذلا لماعلل ةبسنلابو . اًنيموي نيتعاسلا ىصقألا

 ىلإ لزنملا نم هبايغ ةريف لصتف « نيتعاس ىلإ ةعاس فصنو ةعاس نم حوارتت

 اذه رثؤيو . ةيفاضإ لمع تاعاسب مايقلل رطضا اذإ ديزت « ةعاس ١7 وأ 1

 اطاشن اهيف ءاسنلا سرامت ىبلاو الافطأ لوعت ىلا رسألا ىلع ةصاخ ةروصب عضولا
 ةثف لكل صاخلا ددحما كولسلاو ةرسألا لكيهروطت ىلع هراثآ هل نأ اك .. اًينهم
 . ةريبكلا ةيرضحلا تاعمجتلا ىف رامعألا تائف نم

 قطانم نيب بيرقتلا ف لكاشملا هذهلاًنماع الح دجن نأ ليلق لاّتحال هنإ
 « ةينكسلا لامعلا ءايخأل ةجودزملا تنآشنملا نم راثكإلاب لمحلا قطانمو نكسلا

 لمعلا بحاص نأ املط ء لماك لكشب ةلكشملا ىلع ءاضقلا ىلإ ىدؤي ال اذهف

 <« ةدحاولا ةرسألا ءاضعأ عيمجل المع مدقي نأ عيطتسي ال ام ناكم ىف مقملا دحاولا



 ا

 هبوغرملاو نكمملا نم هنإف ديكأتلابو . ةنيابتم ةينهم لامعأ ىلإ نوهجتي نيذلا

 نيب تافاسملا ريصقت فدهب « ندملا ىف طيطختلا ةداعإ تايلمع » مت نأ هيف

 ةديدحلا ندملا وأ ةعباتلا ندملا ءاشنإ ةلاح ىف ىعاري رمأ وهو « نكسلاو لمعلا

 ةماقإل ةيتييفوسلا تايرظنلا نأ امك . (اسنرف « ديوسلا « ىمظعلا ايناطيرب )
 ةعجارمب مايقلا ةرورض نع لصفني ال وهو . اهتدابم نم أدبم اذه ربتعت ندملا

 تائم مكارل ةمزالم لمعلل ةيمويلا تارجمحلاف . تالصاوملاو لقنلا ملنل ةلماش

 نكمملا نمو . ىرضحلا عمجتلا سفن ىف ناكسلا نم نييالم ةدع لب فالآلا

 هيف لظن ىذلا ردقلاب نكلو « تالصاوملا ةكبش طيسبتب تارجحلا هذه فيفخت
 ىعامتجلا لقنلل ظن أشنت نأب اهقئارط ليدعت نم دبالف « ةريبك تارجهلا هذه
 ىهو . ةثيدحلا ةيعانصلا نونفلا تايطعم مادختساب كلذو . عيرسلاو محضلا

 . ليوعلاو ةيندملا ةسدنهلا تاردقب طبئرت ةلكشم

 لخاد لاقتنالا هجو ىف فقت ىلا ةيلاحلا تابوعصلل ىرحخأ ةجيتن كانهو

 كلمت ىلا ةيكيرمألا ةيناكسلا تاعمجتلا اهيف امب ء ىربكلا ةيناكسلا تاعمجتلا

 دصقنو. « فيرصتلا ىف ةيلاعلا ةءافكلا تاذ قرطلا ربع لاقتنالل ًاجردتم ًاماظن

 ىهحي ال ريغص ملاع ىف ةينكسلا قطانملا نطقي نم لزع ىرخألا ةجيتنلا هذهب

 ىكي ال هلأ ةبرجتلا تنيب دقلو . اهحار لئاسوو ةئيدملا صئاصخن نم ليلقلا الإ

 عضوي نأو « عيزوتلا تائيهل ةعباتلا رجاتملا عورفو ؛ عيبلا زك ارم تتشت نأ

 ةقطنملا ناكسرعشيل هلك اذه ىكي ال « هيفرتلل ةزكرمتم ريغ نكامأ داحيإل جمانرب

 تامدخلا قاطن نم « اوبربي الف ١ ىضرلاب « « ةريبكلا ةعومجملا و وأ « ةينكسلا

 .هنودقتفيىذلا يضخ اوحلا نع ةيخمراتلا ندملا ىف ثحبلل اوعسيو « هل مدقت ىلا

 ةديدحلا ندملا ىف رفوي نأ اًنقح عاطتساو لايحلا بصخ ًائيرج ءرما ناكاذإ الإ

 ةميدقلا ةيرضحلا زكارملا ماحدزا نع ناكسلا ىغت ىللا ةلقتسملا ةيئدملا ةايحلا كلت

 ةيزيلجنإلا ةعباتلا ندملاو « ؛ دايبال و ةبرجتب ءادتقالا نسحيو . ىرود لكشب

 . ددصلا اذه ىق ةيديوسلاو
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 لك لبقو « ىرخأ تاجايتحا ىربكلا ةيناكسلا تاعمجتلا ف نقلا دلوتو
 تازاغب ءىلملا وحلا نمو تنمسألا راطإ نم بورحلا ىلإ ةيرودلا ةجاحلا دلوت ءىش

 ى ةايحلا نميضتتو . ةدحوملا ليصافتلا تاذ ةيسدنحلا رظانملا ةباتر نمو « مداعلا

 تاقوأ نم ةيرود تارتف « ةشيعملا ماظن ىف لخدن نأ ىربكلا ةيناكسلا تاعمجتلا

 اشنت دق ىلا ةيمويلا تالاصتالا لحم لحي ىذلا تقؤملا بورهلاب حمسن غارفلا
 ىعدتست ىهو . ةطسوتملا وأ ةريغصلا ةئيدملا نكاس نيبو ىعيبطلا طسولا نيب

 لوح ءارضخلا قطانملا ىمست ىلا ةيعيبطلا قطانملا نم ىطايتحا أشني نأ ًاضيأ
 ناكس عافدنا ىدافتن ىبح ةضايرلاو ةحارلل نكامأ حبصتل ةيناكسلا تاعمجتلا

 لالخ عوبسأ لك ةيابن ىف اهفاسم توافتت ةيعامج تارجهب مايقلل اعيمج :ندملا
 ةيمسوملا تالاقتنالا عنم نأ عيطتسن دعن مل مويلا اننإف كلذ عمو . ةلدتعملا لوصفلا

 ناكسل « ةيوناثلا راقملاب » ىمسي ام ىلإ وأ « تازاجإلاو مامجتتسالا قطانم ىلإ
 اهب دجوت ىلاو ةيفاك ةروصب ةشيعملا ىوتسم اهبف عفتري ىلا داليلا لك قى ندملا

 لقنلا مظنت ىف ًاديدج ًادوهجم تالاقتنالا هذه بلطتتو . ةريبك ةيراضح تازكرت

 تامدخ مظنتو رورملا فيرصتل تارايسلل ةمخسضلا قرطلا حتفب « تالصاوملاو

 . . خلإ . . . ةيحايسلا طوطخلا ىلع ةيديدحلا ككسلاب لقنلا

 طقف زج لكشب الإ قاطنلا ةدتمو ةرشتنم مامجتسالا تارجش. تلو

 .ىرخلأ ةرم مامجتسالا نكامأ سفن ىف نودجاوتي ندملا ناكس نم مظعألا ءزدللاف

 ًاهزنتم « ةئيدملا جراخ مقن نأ وه لبسألا لحلا نكي مل اذإ امع.ءرملا لءاستي دقو
 عمجتت نأ تالئاعلا نم ةصارملا فومصلا عيطتست ثيح ىزيلجنإلا زارطلا ىلع

 لابتلا ىف تالظملا نم ةريبكلا تاعومجملا وأ « ًافيص رحبلا ئطاوش ىلع حيرتستل

 لبقتست ىلا تاعومجملا كلت « تاييلاشلا نم ةريبكلا تاعومجملا وأ « ءاتش

 هذه ناعطقلا تارجه ىف ةزيم كانهو «ةناسارحلا لزانمنم ةريبكلا تاعومجملا ناكس

 نأ اك . نيوّقلا داوبو صاخشألا لقن لئاسو ىف مظنتلا طيسبت ىه « مامجتسالل
 مث نمو . ةيدرفلا تارايتخالا اهيف مت ىلا فورظلا ددحت دادعإلاو زيهجتلا قرط



 فذ

  ةيئاقلتلا فقاوملاو ىجياخللا ريثأتلا نع ةجتانلا فقاوملا نيب طلخن الأ بجي
 طسو ىف أشنت « اهنم ةيرضحلا ةصاخو « ةايحلل ةديدحلا تالدعملا نأ عقاولاو

 مييعو ةجرد توافتت نيذلا دارفألا تاعلطتنيب .. ةمئادلا تاضقانتلا نم ةعومج

 ططخم ىلعو . ملل اهرجؤي وأ اهعيبي نأ ءرملل نكمي ىتلا علسلاو تامدخللا نيبو

 حمست ىلا فادهألا نع ثحبي نأو « آعم نيرمألا هرابتعا ىف لحدي نأ ةنيدملا

 . ةنكمملا ةيلاملا تاليهستلا لباقم ةصاخلا حلاصملا طغض ةثزاومب



 ٠١ ىناتلالبعنلا

 ةايدج ةَيلود تاقالعنعثحبيلا

 ١ - ةيكارتشالاو ةيلامسأرلا نيب نزاوتلا نع ثحبلا :
 تاريدقتلا رثكأ بسح هافلك نيمادص ببسب ملاعلا زتها نرق عبر ىدم ىف

 مادصلا ىف آنويلم 4٠ و « لوألا مادصلا ىف ةمسن نييالم ةرشع ةايح « ًاصرح
 نيتيروطاربمإ ءاشنإ لوح رودي عازنلا ناكو . اهلك أب قطانم ترمد اك « ىناثلا

 ىف اهؤانب مث ىلا ةيرامعتسالا ظنلا باسح ىلع ةينابايو ةيناملأ « نيتيداصتقا
 لجسو . ةيويسألاو ةيبروألا مثألا لالقتسا باسح ىلعو « رشع عساتلا نرقلا

 تايداصتقالا حئاصم نيب ضقانتلا تايبلس نم اهرابتعاب بورحلا هذه خيراتلا
 ءاهننا ىلع نالدي امهلكلو . ةيعانصلا ةروثلا نع تأشن ىلاو ةسفانملا ىلع ةمئاقللا
 ىداصتقالا مكحتتلا ىلع ةيلاب اي ريمإلا لودلا نيب ةسفانملا هيف ترطيس ىذلا رصعلا

 ةيروطاربمإلا ىلع ءاضقلل ةمزاللا فورظلال وألا ةيملاعلا برحلا ثدلو دقف . ملاعلا ىف
 تايروهمدلا داحتا ىه «ةيكارتشا ةلود لوأ ءاشنإو ةيفشلبلا ةروثلا ةطاسوب ةيسورلا
 ماع ىف ىتييفوسلا داحتالا ةيرلتحلا ايناملأ تمجاه ذإو . ةيتييفوسلا ةيكارتشالا

 لودلاو ةيلامسأرلا لودلا نيب برح ىلإ ةيلايريمإلا برحلا تلوح دقف 0

 سفن ىف قيثو طابرب نايميراتلا ناثدحلا طبتراو . 1911/ ةروث ةديلو ةيكاريشالا
 ءوضلا ءاقلإل لوألا طرشلا تناك ايناملأل ةيركسعلا ةميزملا نإ ىبح ةردابملا ةيلمع
 خيراتلا اذه ذنمو . 6 ى اهشوريه ةلبنق تيقلأ دقو . هتيفصتو فقوم ا لع
 ىلإ لب « العف تمزه دق تناك ىلا « نابايلا ىلإ ال هجو ىذلا ريذحتلا ذنم ىأ

 نيحللا كلذ ذنم ٠ تاببحللا لك ىلع مدقتت هشويج تناك ىذلا ىرييفوسلا داحتالا

 ةحفص ىه « ىلاعلا قاطنلا ىلع ةيلودلا تاقالعلا ىف ةديدج ةحفص تأدب
184 
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 نادليلا نيبو ىلامسأرلا داصتقالا تاذ نادلبلا نيب ةوفقلا رابتحا ىأ «ةدرابلا برحلا

 ةيكارتشالا ريثأت لاجم دادتما تناك «برحلا جئاتن ىدحإ نإ لاقيو  ةيكارتشالا

 هاذبيو ىتلا قراخلا ىعانصلا دوهجملا كلذب عارسإلاو « ةمسن رايلم تلمش ىبح

 ةدحتملا تايالولا عم دنلل دنلا راوح أدبي نأب هل حمس دح ىلإ ىييفوسلا داحنالا

 'ةيفآرغلللا ىلع ترطيس تاونس رشع لالخو . ةيجيتارتسالا ةردقلا لاجم ىف
 ةيركسعلا فالحألا ىف اتلثمت نيتللا « نيتلتكلا نيب ةهجاوملا ةيملاعلا ةيسايسلا

 « ةيحان نم ايسآ قرش بونج فلحو « ىطنلطألا لامش فلح ىأ ةيداصتقالاو

 ىعامنبا ريمدتلا لئاسول ةبيهرلا ةردقلا نإو . . . ىرخأ ةيحان نم وسراو قاثيمو
 : اذهو « اًيمارد ًاعباط ةهجاوملا هذه تبسكأ دق « ىكينكتلا روطتلا اهلفك ىلا

 فيفخت » لظ ى نزاوتلل غيص نع ثحبلل ةجاحلا ترهظ تاذلاب ببسلا

 مثألا ىه تسيل نزاوتلا ىلع ءاضقلا ىف دشأ ةبغر ىدبت ىلا مثألا نإ . « رئؤتل
 ماق ام اذإ ةعورملا جئاتنلا كردتو « ةقباسلا تامادصلا نمت ردقت ىلا ةيعانصلا

 اهباوصب بهذي داكي ىلاو اهعاضوأ ىف ةفلختملا مثألا اهنإ لب « ديدج مادص
 ةدايز نيبو ىعامجالاو ىلاملاو ىكينكتلا اهرقف نيب هل لح ال ىذلا ضقانتلا كلذ

 . ىلاكسلا اهروطت ىف ةعرسلا

 ردذح ىف ىكارتشالاو ىلامسأرلا نيماظنلا باطقأ فشكتسي تاونس ةدع ذنمو

 ريغ « لدابتملا ريمدتلا ىواست ىلا ةيركسعلا ةهجاوملا بنجتب ةليفكلا لئاسولا

 سفانتلا » ةركف تمدقت دقو . ىرخألا نادلبلا بيصت ىلا ةلئاهلا رئاسخلا

 ةلالد الإ ةركفلا هذه تسيلو . اهل نيرماغملاو نيفرطتملا ءادع م « ءطبب ؛ ىملسلا

 دق ةيخيراتلا فورظلا نآل « ةيعانصلا دالبلل ةبسنلاب ريصقلا ىدملا ىلع ةيرظن

 ةيادب ىلإ لصت نأ « وعلا لاجم ىف امنيميسأ لضفب « ةيلامسأللا دالبلل تحانأ

 تاضقانتلا شر اذهو ىييفوسلا داحتالا نم ربكأ ةعرسي ىك الهسالا داصتقالاةلحرم

 . كالهتسالا داوم عيزوت نيبو حابزألا ةدايز نيب « ماظنلاب ةصاخلا ةيلحخادلا

 دالبلل ةبسنلاب ةيويحلا ةغلاب ىملسلا سفانتلا ةيرظنف كلذ نم ضيقنلا ىلعو



 نك

 ةطبترملا ةيكينكتلا ةدعاسملاو ةيمنتلا ططخ نآل اًنيلاح عضولا دقعتيو  ةفلختملا

 تايرظنلاف . نيفرط تاذ ةطيسب ةهجاوم لكش ىف رهظت ال ىملسلا سفانتلاب

 تايرظنلا امأ . ةكرحلاب نيمئاقلا بسحو تاراقلا بسح- هوجولا ةددعتم ةيلامسأرلا

 سبل نود زيمتمو ددحم هتاذ لاجملا نأ الإ . ةينيص وأ ةيتييفوس ىهف « ةيكارتشالا

 ادع ايف ء ةفلختملا دالبلا عيمحل ةبسنلاب آابيرقت اهسفن ىه لكاشملاو . ضومغ وأ
 . ىناكسلا طغضلا ى زياعلا نع ةئشانلا تافالتخالا

 : لالقتسالا دعب ةفلخستملا دالبلا

 نيرشعلا نرقلا ةيادب ىف اهلالقتسا ىلع تلصح ىلا دالبلا نيب زييقلا بجي

 لثم ) رمعتست مل ىلا وأ (ةينيتاللا اكبرمأ دالب مظعمل ةبسنلاب ثدح اك
 لالقتسالاب صاخللا بعصلا رابتخالا « ايلاح ضوخت ىلا دالبلا نيبو « ( نيصلا

 ؛ ايسآ قرش بونجو دنهلاك « الوط توافتت ةيرامعتسالا ةرطيسلا نم ةرتف دعب

 ةبقاعتملا لحارملا « « تربمال كاج » باتك نيبيو . ةيقيرفأ نم مظفعألا ءزحلاو

 ىف ةمئاقلا ةرادإلاو مكحلا لاكشأ ىلإ لصتل ةينيئاللا اكيرمأ لود اهب ترم ىلا

 لودلل ىسايسلا روطتلا قئارط ىلع آمدقم مكحن نأ نودو . 2 نهارلا رصعلا
 ةيسايسلا رداوكلا روفلا ىلع" تدجو دق اهنأ دقتعن ال اننإف ةديدحلا ةلقتسملا

 ٠ اهلس اهبجوت اهومن ةيلمع هيجوت نم اهنكمتس ىلا ةيعاتجالاو ةيرادإلاو
 هتافص دمتسي لالقتسالا نأ « ةيراقلا تاعؤمجلا فلتخم ةسارد نيبتو'

 . رامعتسالا ةيفصت ةيلمع اهيف مث ىلا فورظلا نمو هتقبس ىبلا ثداوحلا نم ةيتاذلا

 ةيسيئرلا بابسألا نأ ايقيقح ناك اذإو . ضقنلل لباق نأشلا اذه ىف ممعت ى ىأفو

 لكاشملاب اهلهجو « اهبربخ ةلق ىه ةررحتملا دالبلا ىك تاموكحلا فعنغل
 نادلبلا فلتخحم ىلع قيطنت صئاصحلا هذه نإف « ةوشرلا راشتناو ةيداضتقالا

 ىضاملا تاذ لودلا ىلع اهمظعم ىف قبطنت ىه لب . ةيواستم ريغ ةقيرطب ةينعملا

 عباطم « ةيسايسلا تاسسقؤملاو ةيعاتجالا كاع « ةينيتاللا اكيرمأ « تربمال كاج )١(

 2 نا ماع (سميت ) ةيعماجلا اسنرف
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 نالثمي نيذللا ىدئاقعلا دومحباو ىهذملا ددشتلل نإ . لالقتسالا لظ ىف ليوطلا
 بويعلل ةبسنلاب حيحصت لماوعك تالاحلا ضعب ىف نالخدتي امنإ « ةيدج ًاراطخأ
 معأ لكشب ةرشتنملا ىرخألا

 ةيسايسلا ةيفارخحلا قئاقح- نم دعي « ىمرلقإلا تتفتلا وحن ماعلا هاجستالا نإ
 ىلا دنحلا ريغ دجوي الو ٠ جئاتن نم هيلع بترث امل هتيمهأ تدكأت دقو « ةرصاعملا

 « ناتسكابو ناليسو ىدنملا داحتالا نيب اهماسقنا دعب تتفتلا نم تجن دق

 تتتفت دقف ةيقيرفأ امأ . ملاعلا نم ءزحلبا سفن ىف ايسيئودنأل ةبسنلاب لاخلا كلذكو

 ايسآ قرش بوتج مواقيو . لبق نم ىطسولا اكيرمأ تتتفت امك ةريغص ءازجأ ىلإ

 تناكاذإ هنأ ديب . كلذ  ليبس ىف ءانعلا قليو ريجفتلاو مسقتلا ةيلمع ةبوعص ىف
 ًادبت نأ « لقألا ىلع اًيئزج عيطتست ىدنهلا داحتالا وأ نيصلاك ىربكلا لودلا

 كلذو « تاعانصلا ريوطتو « ةيبوقلا تادعملا ريفوتو « اهتعارز ليوحت ىف .
 ماخلا اهداوم لالغتساو « ىؤقلا اهلحشد نم راهتسالل ةيرورضلا ةدصرألا عاطتقاب

 ءانختسالا نكع ال ىبلا تادراولا ضيوعتل اهطاب ىف ةدوجيملاو ةبرتلا اهمدقت ىلا

 حضفتو عيرم رثموليك نويلم نم لقأ ةحاسم لغشت ىلا ةريخصلا لودلا نإف « ابنع
 رثعت ىكل اهمامأ صرفلا نم ليلقلا ىوس دجت نل « ةمسن نييالم ةرشع نم لقأ
 سصتخي ايف ةنسح- اهفورظ نكت ملام « اهروطتل ةمزاللا لماوعلا ىلع اهدودح لخاد

 اناغو اينيغ ودبت ددصلا اذه ىو . نداعملاو ةقاطلا دراوم هيف دجوت ىذلا ناكملاب

 ةقاط دوجو ىنكي ال هنأ نيبث تيوكلا ةرامإ ةبرجت نكلو . ةيقيرفأ ى نيتظوظحم
 ةياصولا اهيلع تضرف ىلا دالبلا صقنت ةربحلاف . روطتلا ققحتب ىح ةنماك

 ىلع ةيسايسلا كراعملل دادعتسالا وحن هجتث نأ اهناكس عئالط تلضف ىلاو

 ًاروصقم دادعتسالا دجنكلذكو . ةرادال رلاوجاتنإلا ىف ةينفلا بيلاسألل اهباعيتسا

 .ثيدحلا روطتلا لكاشمل ماّمها ىأ اهيف ةيعارزلا ةيطارقتسرألا لوت مل. ىلا دالبلا ىف
 ةيكينكتلا ةدعاسملل ةيزحبا عفد ىلإ مويلا ةرطبضم نادلبلا كلث لعجي هلك اذهو

 . اهاقلتت نأ نم اهلثدبال ىلا



 فك

 اًنيسايس ًاثدح نايحألا ظعم ىف رامعتسالا نم ررحتلا هناك رخآ بناج نمو
 « قاذلا مكحلا ىلع لوصحلا اهيف مت ىلا دالبلا ىف ةصاخنو « اًيداصتقا هنم رثكأ
 . . تامادصلا نم ىندألا دحلاب لالقتسالا ىلع م

 تلظو .٠ ةيامحلاب تطيحأ امك لامعألا تاكرش زكارم ىلع ىبأ دقلف

 « ىوقلا اهزكرم ىلع ةيرامعتسالا ةرطيسلا نمز تتشنأ ىلا تاكرشلا حلاصم

 اهنم رثكأ كونبلاو قيوستلاو ةماعلا لاغشألاو « ىبيدعتلا لالغتسالا تاعاطق ىف

 طاشن دنسيو .. ةيلك هنع تلخت اهنأ ىنعي كلذ نكي لو « ةعارزلا عاطق ىف

 لمعلا قوس قى ةيساق تاماود ثولح- عنمي اك « ىبوقلا لخدلا تاكرشلا هذه

 « لمعلا ىلع ةردقلاب ال ظافتحالل ةددعتم بابسأ كانهو . وعلا قافآ نمؤيو

 ضعب ًانايحأ فاضت دقو . ماظنلا ةعيبط مكحب جاتنإلا ىلامجإ نم ءزج عايض ضر
 ةلفتسملا لودلا تابوكح. نأ ةجيتنلا نوكتو .. كلذب عانتقالل ىرخألا بابسألا

 ةيفصت ةرتف تابقع نود تطخت ىلا لامعألا تاكرشب ةفلت#ع تاجردب طبترت

 تاعومجملا نع داعتبالا تاموكحلا كلت هيف بغرت ىذلا ردقلابو . رامعتسالا

 « احوضفم ًاطابترا ةيرامعتسالا تايركذلاب ةطبترم اهينطاوم راظنأ ىف ودبت ىلا
 ىف كرتشت مل ىلا ملا اياعر نم ىرخأ تاعومجمب ةناعتسالا ىلإ أجلت اهنإف
 مامأ اًنيئزج ايقيرفأ تحتفنا دقو : ةيكارتشالا دالبلا عم راوحلا أدبتو ء رامعتسالا
 تاردابملا ىضر نع لبقت ةينيتاللا اكيرمأ نأ اك « ىناملألا وأ ىكيرمألا ليوقلا
 . 'ىلامثلا ىكيرمألا لاملا سأرل ليقثلا ذوفنلا اهب نزاوت ىبح ةيبروألا

 دالبلا لثم ًامامت ةروطنملا دالبلل ىكرورض رمأ ىداصتقالا راوحلا نأ كش الو

 اهفلخت ضيوعتم ةمزاللا لئاسولا ىلع هنم لوصحلا عقوتت ةريجألا هذهو . ةفلختملا
 ءاسرإل ةيرورضلا تايناكمإلا ىلعو « ةيعانصلا دالبلا نع اهلصفي ىذلا ديازتملا

 دالبلا ودبتو . هتيمنت ىلع لمعلاو ةيلخادلا اهقاوسأ عاستا ىلع ظافحلاب اهداصتقا
 اهداصتقال ىعيبط ممتك « ىعانصلا داصتقالا تاذ دالبلل ةبسنلاب ةفلختملا
 تاجتنملا نم ىطايتحاب ظفتحمو .« تادعملاو نيينفلا نم اهيدل ىذلا ضئافلا صنع



 فلو

 نواعتلا اذه لكش نإ . ةلدابتملا حلاصملا نم ساسأ ىلع نواعتلا موقيو . ماخلا
 « ديدحلا رامعتسالا ةمه اهب ىدافتت ىلا قئارطلا ىلإ لصوتلا فدهتست ثاحنأ لمع

 نيب ةسفانملا تبشن ثحببلا اذه ىو .٠ ةيرامعتسالا بقاوعلا اهءارو رجتت ال وأ

 دالبلاب لوألا ماقملا فو اهعيمج مم ىلا « ةيكارتشالاو ةيلامسأرلا تايداصتقالا

 ةلالد ذوفنلا تالاج دحأ ىلإ اهمضل نوكي ىلاو ةيجيتارتسالا ةميقلا تاذ

 . ًاضيأ ةيسايس ةلالدو لب ةيداصتقا

 : ةينفلا ةنوعملا لاكشأ نع ثحبلا

 لودلا ةدعاسم ىه « ةيسيئر لاكشأ ةعبرأ نآلا ىرح ةينفلا ةنوعملا ثلختا

 ريغ وهو ةيئانثلا ةنوعملا ريبعت ءاج انه نمو ر ةيئانثلا تاقافثالا نم ساسأ ىلع

 اهمدقت ىلا فارطألا ةددعتملا ةدعاسملاو « ةصاخلا تاكرشلا ةنوعمو ( قيقد

 , ةيكارتشالا دالبلا ةدعاسم ًاريخأو « ةدحتملا مألا تامظنم

 رارمتسا وه املأ « نييخيرات نيفرظ ةجيتن لودلا تادعاسم تأشن دقو

 ةثيدح ا ةلقتسملا لودلاو ةميدقلا ةيرامعتسالا ص اوعلا نيب ةيداصتقالا تاقالعلا

 ن ةيكيرمألا ةيجيتارتسالاب قلعتي امهيناثو « اهتيروطاريمإ نم ًاءزج تناك ىلا

 اًنيونس كنرف تارايلم هىلع اليلق ديزي ام « طسوتملا ىف اسنرف تصصخ دقل
 ىو « ةيئانثلا تاقافتالا راطإ ىف 1450 19ه نم ةفلختملا دالبلا ةدعاسمل

 : نويلم 56١ اكيجلبو كنرف رايلم فرصت ةدحتملا ةكلمملا تناك ةرثفلا سفن

 ةيقيرفأ ىف ةعيدقلا ةيسنرفلا تارمعتسملل ًاساسأ ةهجوم ةيسنرفلا تادعاسملا تناكو

 ةيكرجلبلا ةدعاسملاو « ثل :موكلاب ةيناطيربلا ةدعاسملا ثمتهاو « رقشغدمو :

 . وغنكلاب '
 ىنلا ىلروألا دلبلا ىه اسنرف نأ ذإءهابتنالا ربكأ ىعرتسي ىسنرفلا لثملاو

 تعضو ثيح «ةمبدقلا تارمعتسملا ةدعاسمل ىوقلا هلخد نم ةبسن ربكأ صصخم
 ةعومجم «ةيرامعتسالا ةرطبسلا نم ررحتلل ةفلتخلا لحارملا ربع 1144 ماع ذنم
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 .اهنيروطاريمإ نم ًاءزج ىضم امف تناك ىلا دالبلا ةدعاسمل ةيئانثلا تايقافنالا نم

 ةيكينكتلا ةدعاسملل ةصصخلا ضورقلا 6 نواعتلاو ةدعاسملا ةدصرأ و ةثيه ريدتو

 ةئيهلا هله فرصت تحت عضويو اسنرف ىف يبوقلا لعشدلا نم / 75 لثمت ىلاو
 ىلع ةوالعو . رداوكلا دادعإو تاساردلاو ةينفلا ةنوعملل صصخت ةيلامجإ ةدصرأ

 دقعت ىلا ضورقال ةيسنرفلا ةنازحلا نامضو ةرشابملا ةينازيملا تانوعم كانهف كلذ

 شاجالمو ةيقيرفألا لودلل اسنرف اهمدقت ىلا تاليبستلا نم ديزي امم اسنرف ىف

 « كنرف رايلم 5 ةيسنرفلا ةدعاسملا ةميق ثتزواجت 145٠0 145 ةرئفلالالخو
 تقفنأ 11531 ىو . فارطألا ةددعتملا تادعاسملا ىف اسنرف ةمهاسم ركذ نود

 ةينيدعتلا ثاحبألا ليوُعل كنرف رايلم فصن « نواعتلاو ةدعاسملا ةدصرأ » ةئيه

 ةريحلا لامعأو ةينفلاو ةماعلا تاساردلاو ىفاقثلا طاشنلاو ةيملعلا ثاحألاو ةيلورتيلاو

 مظنلا ءاشنإ كلذكو ةيمنتلا تايلمعب مايقلاو نواعتلاو ةدعاسملل ةمئادلا تاثعبلاو

 ىداصتقالا نواعتلل ىزكرملا قودنصلابعلي رخآ بناج نمو . . : خلإ « ةيساسألا

 .رامتسالا كنب رود بعلي «راحبلا ءارو ايف اسنرفل ىزكرملا قودنصلا فلخ ىذلا
 ةثالث نع اهتميق تداز ةدعاسم قودنصلا اذه مدق ماع رشع ةسخ لالخف
 ىلا دالبلل اسنرف حنمت « ةتحبلا ةيلاملا ةدعاسملا ىلع ةوالعو ؛ كنرف تارايلم

 حنملا مدقتو « نيينفلاو نيفظوملاو نييركسعلا نم ةدعاسم « ةعومجملا » ىلإ ىمتنت

 . ثحبلا دهاعم لومتو اسنرف ى ةساردلا ىف نيبغارلا بابشلل ةيساردلا

 ةدعاسملاو ةيركسعلا ةدعاسملاك ةفلتخم الاكشأ ةيكيرمألا ةدعاسملا ذختتو

 ةليوط ضورقلاو « ةينفلا ةدعاسملاو « ةصاخلا ةنوعملاب ىمست ىلا ةيداصتقالا

 ٠ كنب حنميو . ةيعارزلا تالصاحلا ضئاف ملستو « ةيمنتلا ططخ ليوم لجألا

 دالبلا عم ةيراجتلا تايلمعلا ةيطغتل لجألا ةطسوتم ًاضورق ريدصتلاو داريتسالا
 سأرل ةلودلا حنمت رخآ بناج نمو؛ةيدقن تايطايتحا اهيدل سيل ىبلا ةفلختملا
 : ميمأتلا رطاخم دض اهمايض ةفلختلا «دالبلا ىف راهتسالا ىف بغري ىذلا صاخلا لاملا

 ةدصرألا بناجىلإ لودلانامهغب ةصاخلا لاومألا سوعر 'لخدت ماع لكشبو.



 ان ن

 . ةيروطاربمإلانم ًاءزج ثناك ىلا دالبلا قو «ةلدابتملا ةنوعملا مساب حزوت ىلا ةماعلا

 ةيعانصلا تاساردلاو تارامتسالا تاكرشو ةيفرصملا تاكرشلا ضعب مهست ةيسنرفلا

 «تادعملاةعانص عيراشم ةماقإ قو « دراوملا نع بيقنتلا ىف ةيعارزلاو ةيداصتقالاو

 ةكرشلاو ( 0.1.4.34. ) مياقألا دادعإو ةيعانصلا تاعانصلا ةكرش اهم ركذنو

 ةكرشو ( ةيقيبطتلا ةضايرلاو داصتقالا ةكرشو «ةيقيرفألا ثاحألاو تاساردلل ةماعلا

 لبونيرج ةكرشو « ةعارزلا ى.ةيعامجالاو ةيداصتقالا تازاجنإلاو تاساردلا

 . خلا « ةيكيلورديهلا تاقيبطتلاو تاساردلل

 ١461 ماع ويلوي نم ةرثفلا ىف ةيكبرمألا ةنوعملل فارغحلا عيزوتلا

 ( رالود نوبلملاب ) 1164 وينوي ىلإ

 ىلامجإلا ضورق تابه

 ا لح . ١/9 ةيقيرفأ

 ف 1 شكارم : اهو
 5 00 ا سنو
 همم ' ابيل

 0 ١ ةدحتملاةيبرعلاةيروهمحلا
 لد ىلا اكمل : ةينيتاللا اكيرمأ
 141 35 ش كيسكملا : اهمو

 14 00 نيتنجرألا

 لو 0 ايبمولوك

 لي 0 ليزاربلا
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 ةكلمملا نم ةمدقملا ةيلاملا ةمهاسملا ف ىسيئرلا ءزحللا صاخلا لاملا سأر لثمعو

 . (ةماعلا ضورقلا فعض فصنو نافعض ) ثلونموكلا داليل ةدحتملا

 كلت ةصاخ تارامتسا لكش ىف ةيعانصلا دالبلا اهمدقت ىلا تادعاسملا امأ

 ةدعاسملا ةصاخو « ةرمعتسملا ىضارألا مسقت ىف رشابم لكشب كرتشت مل ىلا دالبلا

 كنرف تارايلمد تغلي دقو « ًاساسأ ةصاخلا تارامتسالالكش ذختت اهنإف ةيناملألا

 ىلع رمألا قلعتيو . ةماعلا ةدصرألل رايلم ١,ه لباقم 1965 9١ه ةرتفلا ىف

 ةعقوملا تايقافتالا نمضتت ام ًامئادو . ىدملا ةليوطلا ريدصتلا ضورقب صوصخلا

 . خلإ ممأتلاو ةرداصملا دض تانامض ةديفتسملا دالبلا عم

 ةيداصتقالاو ةيركسعلا تادعاسملا مدقت ىلا دالبلا تاين تناك امهمو

 كوكشلا ماودلا ىلع اهب طيحت ةدعاسملا هذه نإف « ةفلختملا دالبلل ةينفلاو ةيلاملاو

 ناعملا دلبلل ةيداصتقالاو ةيسايسلا نوثشلا ةرادإ ىف لحلتلا ةين ىطغت اهنأ ىف
 تائيهلا اهمدقت ىلا فارطألا ةددعتملا ةدعاسملا ل ضفت ام ًابلاخف كلذلو ءاهبيجوتو

 ةمظنمو ةيلودلا لمعلا ةمظنمو « ةينفلا ةدعاسملا بتكم لثم « ةدحتملا منألل ةعباتلا

 . (وكسنويلا ) ةفاقثلاو مولعلاو ةيبرتلل ةدحتملا مثآلا ةئيه ةمظنمو ةبلودلا ةحصلا
 ىندملا ناريطلا ةمظنمو « ةيرذلا ةقاطلل ةيلودلا ةلاكولاو ةعارزلاو ةيذختلا ةمظنمو
 . ةيلودلا ةيوحلا داصرألا ةمظنمو ةيكلساللا تالاصتالل لودلا داحتالاو « ةيلودلا

 دالبلا تاكارتشا ةطاسوب تامظنملا هذه اهمدقت ىلا ةينفلا تادعاسملا لومتو
 . رالود نويلم 48٠١ ةيعانصلا دالبلا تعفد 115٠ ماع لالخ ىف « ءاضعألا

 « 7٠١ و 1١8 ةدمل ًاضورق ريمعتلاو ءاشنإلل ىلودلا كنبلا حني كلذ ىلع ةرالعو
 اهمادختسال / 5 و "ره نيب حوارتت ةدئافب ءاضعألا لودلا اهمضت ًاماع ؟5 و

 تامهاسم نم ريمعتلاو ءاشنإلل ىلودلا كنبلا لام سأر نوكتبو .. ةددحم تايلمع ىف
 1104 ىلإ 1405 ماع نمو . ضورقلا نمو ةدحتملا مألا ىف ءاضعألا لودلا

 رالود نويلم 444 ابيلإ فاضي رالود نويلم 40/٠ ىلإ بتتكملا لام سأر مغترا
 نييالم 404 ضورقلا قيرط نع صاخلا عاطقلا مدقو .. لودلا ضورق نم



 اضن

 ةدعاسملا مجح ىلإ المج ىف 0 ملف ارطألا ةددعتملا ةدعاسملا نأ ديب . رالود

 . ةيسنرفلا وأ اهدحو ةيكيرمألا

 ًاروضع هفصوب فارطألا ةددعتملا ةدعاسملا ىف مهسي ىذلا ىييفوسلا داحتالاو
 ةيكارتشالا تايداصتقالا ضاهنإ ىف ًاريبك ًارؤد بعل دق ةدحنملا منألا ةئيه ىف

 « لجألا ةليوطلاو ةطسوتملا تاداّعالا اهل حتف نأب « ةيبعشلا تايروهمخلا ىف

 زكاارمو تاعماخلا حتفو نيينفلا ةراعإ لكش ىق ةينفلا تادعاسملابو تادعملاب اهدمو

 مامأ « تاعورشملا كلذكو « تايوتسملا فلتخم ىلع ةينفلا سرادملاو ثاحألا

 . ىهملا صصختتلا باستكال هيلإ اودفو نيذلا دالبلا هذه اياعر

 ناك امهم « ةفلختملا دالبلل ةيتييفوسلا تادعاسملا تدتما 165 كثذنمو

 ايقب برفأ م طسوألا قرشلا لخدو . ىعاتجالاو ىداصتقالاو ىسايسلا اهماظن

 قارغماا ل ى « ىرخألا دعب ةدحاولا « ايسآ قرش بونجو اتينيئاللا اكيرمأو
 تاديروت تقلتو ةدئافلا ةيضفخدملا لجنألا ةليوطلا ضورقلا نم ةديفتساا دالبلل

 ةدروملا داوملا لباقم ةفلتخلا تاجتنملا ءارش نم تدافأو « ةينفلا ةدعاسملاو تادعملا
 ةفلختملا دالبلاو ىجييفوسلا داحتالا نيب ةدوقعملا تاقافتالل نإ . ىتييفوسلا داحتالل

 ةيلامسأرلا دالبلا عم تايقافئالاب تنروق ام اذإ « ةنيعم دالبل ةبسنلاب ةظوحلم ايازم
 ضافخناو ضورقلا لجأ لوط اهم ركذنو « ةفلختملا لودلا سفن اهدقعت ىتلا
 اهرابتعا ىف لخدت ال ىلا ةنوعملل ةهزنملا ةعيبطلاو «تانامض بلط مدعو « اهتدئاف

 «ةعانصلا ةيمنتلةيولوألا ىطعتةئوعملا هذه نإ . وعلا ىف ةسفانملا تاعاطقلا ةيناكمإ

 نيب نمو . ماخللا داوملاو ةيعارزلا تاجتنملا ديروتب لماكلاب ددست دق اهنكلو
 ةينفلا ةنوعملا ف ةمهاسم لودلا ريكأ ايكافولسوكيشت دعت « ةيبعشلا تايروهمحلا

 . ىيهفوسلا داحتالا ةمهاسم اهذختت ىلا لاكشألا سفن ذختتت ىللاو ةفلختملا دالبلل
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 ةيبروألا ةيبعشلا تايروهمحلاو ىتييفوسلا داحتالا تادعاسم عيزوت
 رالود نويلملاب لذ ف ةفلختملا دالبلل

 ايكافولسوكيشت | ىيبفوسلا داحتالا

 ما 6م ىدنم لا داحتالا
 44 فل ' ةدحتملا ةيبرعلا ةيروهمحلا
 3و ” ايسيئودنأ

 4 0 ايوك
 نإ 1: قارعلا
 1 م4 ناتسناغفأ
 ف مْ ةشيحلا « اينيغ « اناغ

 ىح ىييفوسلا داحتالل ةريبكلا تادعاسملا نم تدافتسا ىللا ابسفن نيصلاو

 دالبلل ةبسنلاب 1401" ماع لنم ةدعاسملل ةسايس ذيفنت ىف تأدب © 195٠ ةيادب

 ةيروهمداك ىرخألادالبلل ةبسنلاب +١46 ماع ذنم مث « الوأ ةيويسألا ةيكارتشالا

 ساسأ ىلع تادعملا ريفوت ةسايسب صاح هجوب ىدانت ىهو ايدوبكو ةدحتملا ةيبرعلا
 ضورقلاب ةيجولونكتلاو ةيجولويديألا اهتياعد مدتو . لمعلا  لاملا سأر رامتسا
 . ىيصلا ىؤقلا جاتنإلا ةميق نم / ١ نم برقي ام ىلإ لصت ىلا تابغلاو

 نم ةتوافتم تاجردب ولخت ىلا ةدعاسملا لاكشأ ىف عوالا اذه مامأو

 أجلت ةفلختلا لودلا نأ دجن « حبرلا حور نم وأ ةيسايسلا ةيركفلا تايفلخلا

 مهديقي ايئزجنوددرتمو انيئزج نوينطو نيراتخلا اهتداقذأ ةصاخنو « ةروانملا ىلإ
 تاطابترالاو ةيديلقتلا ةيعاّمجالا لكايحلاو ىتاذلا روصقلا لقث نإ . ًاضيأ مهيضاف

 تاقبطلا ضعب ماّهاو ةديدخلا تارامتسالا ىلع لوصحلل ةيبنجألا تاكّرشلا عم

 ؛روطتلا ةيلمع لك قوعت اعيمج:رومألا هذه « اهمالس ددبي لمعىأب مايقلا مدعب

 .ىوصقلا تالاحلا ضعب ىف الإ « ةحضاو ةروصبةديدحلا قرطلا حتف نود لوحتو
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 ليومتلل ةمخضلا لئاسولا مدقت نأ عيطتست ىبلا دالبلا نأ نيبي عقاولا نأ ديب

 . هيف اهلامآ تناك امهم « دخلا هئبخي ايف قثت ال اهنأل « كلذ لعفتال لاعفلا

 ةوحلا عنم ىلإ ىتح ىدؤت ال  لجألا ةريصق تايلمع ىلع موبلا ةدعاسملا رصتقتو
 تايلمعك ودبت رومألا تلاز امو . ةفلختملا دالبلاو ةروطنملا دالبلا نيب ديازتت نأ نم
 ددعلا ةديازتملا ةيتفلا لايجألا نإ . ىضاملا نم ةييروم تاضارتفاو ةشه لاجترا

 نرق فصن ذنمو . درعلا تاكرح عيمج سأر ىلع اهارتف ءاهربص دفنيل رارمتساب
 دقتعن نأ باوصلا نمو . ملاعلا ىف رئوتلا زكرم اهرابتعاب ناقلبلا ىلإ رظني ءرملا ناك
 . ثلاثلا ملاعلا « ةنقلب » ىف مويلا نمكي رارقتسالا مدعل ةبسنلاب ربكلارطحلا نأ





 ةمدقم .٠

 لوألا لصفلا
 ىاثلا لصفلا

 ثلاثلا لصفلا
 عبارلا لصفلا
 : سماحلا لصفلا

 لوألا مسقلا

 ةيتاذلا هتلاصأو مويلا ملاعز يمت

 . هيلع ةبثرمملا راث آلاو ىناكسلا راجفنالا :

 . ؟ ةديدج ةيعانص ةروث ىه له :

 . مزه رشع عساتلا نرقلا ةيلايربمإ :
 5 توافتلا طسو نماضتلاو ةل اِضلا :

 ىناثلا مسقلا

 مويلا ملاع ةينازيم

 . ةيعانصلا دالبلا نيب نزاوتلا نع ثحبلا :

 ةيبرعلا ةدحولا . طسوألا قرشلاو طسوتملا رحبلا روحم :

 لورتبلاو

 اهماببإو ايسآ ضومغ :
 ةيقيرفأ :

 3 ؟ ىكيرمألا كلا فصن أ ةل اكيرأ

 مم

/6 



 ثلاثلا مسقلا

 قافآو تاهاجنا

 ؟ال» 0.0 لا ىلا ىلا. . ةيكدلملا ةرماخم : لوألا لصفلا

 نا 7 ةديدج ةيلود :تاقالع نع ثحبلا : :ىلاثلا لصفلا



 ريض ثفياعملا راد مباطم

 195514 ةلس







 هلك اشمو هعقاو - مويلا ملاع

 ةمجانلا ثاضقانتلاف ٠ اهنر ربيت ام اهل رتوتلاو قلقلا نم ةلاح ملاعلا باتنت
 نيب ضراعتلا“  ريحألا نرقلا فضن لالجن تثدح ىلا .تاروطتلا نع

 راجفنالاو ٠ ررحتلا ةكرح ىلع ةبترتملا تازهلاو .٠ ةيلامسأرلاو ةيكارتشالا
 ةيرشبلا قارغإب ددهم اهريغو تاضقانتلا هذه راثآ نم هنع مجني امو قاكسلا

 نم ددع دوجو لب « اهنم ريبك ءزج دوجو رارمتسا لعجم :راض عارص ىف
 : لؤاستلاو ثلشلل الحم « اهناذ لودلا

 « ادرج » ٠ نوبروسلاب ذاتسألا « جروج رييب ٠:مدقي باتكلا اذه فو. 1

 ةفصب ثلاثلا ملاعلا بعاتم ىلع زيكرللا عم ٠ ةيسيئرلا تالكشملا اًنيلمع

 تامضع قب منتلت ةيلام ءابعأ نم هضرفي امو فاك راجفالاف : ةضاخ

 ًارمأ“ ةشيعملا فو رظ نيسحت. لعجم ٠ ةيمننلا ىلإ هجوت نأ نكمل قم ناك

 بيلاسأ زجع نأ نع الضف ملاعلا نم ةريبك .ءازجأ. ىف اليحتسم نوكي داكي

 .٠ نرقلا ىف ةيملاعلا ةيرامعتسالا ةرطيسلا ماظن اهيلع ماق ىلا همظنو جاتنإلا
 ةروث مايق ضرفا :> ”ةديدج ةيداصتقا ةمظنأ داليمو 2 نع عساتلا

 رداصم ةئبعتو ديدج كينكتو ؛ ةديدج ومن تالدعمب « ةديدج ةيعانص
 ةيداصتقالا معلا ةطيرخ“ طيطخت:ةذاعإ ىلإ ىدأ ىذلا رمألا , ةذيَذج
 « ديد نزاوت نع ثحبلا ىلإ ةسام ةجاحلا لعج دق كلذ لكو ةيسايسلاو
 « لقعلا مادختساب هيلإ لوصولا نوكي نأ ىلع « جروج رييب » ذاتسألا حلي

 7 .. مقافنلا نم لكتاشملا عنو روقدتلا فقول ديحولا قيرطلا وه.كلذف

 ل ه6


